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Toimintakertomus 
 

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020 - Korona sävytti historiallisia muutoksia ja isoja pää-
töksiä  
 

Enontekiön kunnan vuosi 2020 oli muutosten vuosi, jota hallitsi koronapandemia. Kuntahistoriamme suu-

rimpia päätöksiä ohjasi kuntastrategia ja valtuuston asettamat tavoitteet vuodelle 2020. 

Koronaepidemian katsotaan alkaneen Suomessa maaliskuun 2020 alkupuolella. Enontekiöllä otettiin maa-

liskuussa nopeasti käyttöön suosituksiin, normaaliolojen lainsäädäntöön ja valmiuslainsäädäntöön perus-

tuva toimenpiteiden kokonaisuus. Kunta siirtyi valtuuston määrittämin toimivaltuuksin kriisijohtamiseen 

käynnistämällä valmiusryhmän toiminnan. Kuntaa johdettiin poikkeusolojen toimivaltuuksin. Korona ei 

päässyt vuonna 2020 leviämään Enontekiön kuntaan kuin yksittäisen tapauksen verran. Kiitos siitä, että 

kunnan työntekijät ja kuntalaiset toimivat vastuullisesti sekä valmiusryhmälle, jossa koronan estämisen ja 

hillitsemisen toimenpiteistä sovittiin ja niitä koordinoitiin.  

Korona vaikutti negatiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan elinvoimaan ja talouteen. Koronasta tuli 

Suomelle hetkessä suuri terveys- ja talouskriisi. Enontekiön kaltaisessa kunnassa matkailuyritykset sekä 

poro- ja luontaiselinkeinot kokivat erittäin kovan iskun, kun palveluiden kysyntä rajoitusten vuoksi tyrehtyi 

ja yritysten toimintaedellytykset heikentyivät. Korona lisäsi lasten ja nuorten välistä epätasa-arvoa sekä 

työttömyyttä. Kunnan palvelutuotanto oli ennennäkemättömän lujilla. Tästä huolimatta henkilöstö selviytyi 

tehtävistään hyvin. Myös esihenkilötyön merkitys korostui kriisiaikana. Tämä myös nostettiin esille Kuntalii-

ton raportissa ”Koronakriisin vaikutuksia kuntatyöhön”.  

Henkilöstö osoitti jälleen, kuinka se on kunnan tärkein voimavara palveluiden tuottamiseksi. Työ monimuo-

toistui koronavuonna, ja jossa osaamisen ja toiminnan joustavuuden merkitys kasvoi. Kaikki työ on yhtä ar-

vokasta, tehtiinpä se fyysisesti lähellä tai kaukana asiakkaasta tai olipa kyseessä hallintovirkailijan, lähihoita-

jan, opettajan, siistijän, lastenhoitajan tai johtajan työstä. Asiakaspalautteen perusteella myös kuntalaiset 

oppivat uuteen toimintakulttuuriin. 

Merkittävimmät päätökset. Enontekiön kunnassa tehtiin historiallisia päätöksiä. Suurinta poliittista keskus-

telua saivat aikaan lentokentän osto, sähköyhtiön myynti ja Peltovuoman koulun lakkauttaminen. Lento-

kentän ostossa oli kysymys elinvoimasta. Sillä kunta pystyi turvaamaan kuntastrategian mukaista saavutet-

tavuutta, matkailua ja työllisyyttä. Sähköyhtiön myynnissä oli kysymys kuntalaisten hyvinvoinnista ja talou-

desta. Sillä kunta kykeni turvamaan kuntalaisille kestävän ja toimivan sähkösiirron siten, että kunnan alueen 

sähköverkkoon investoidaan tulevina vuosina peräti 7 miljoonan euron verran. Peltovuoman koulun oppi-

lasmäärät olivat niin pienet, että oppilaiden kannalta oli parasta siirtää heidät Hettaan. 

Digitalisointi harppasi kunnassa vuonna 2020 jättiaskeleen eteenpäin. Keskeisimpänä syynä voidaan pitää 

koronaa, joka pakotti kunnan johtamisen valtuustosta lautakuntiin etäkokouksiin sekä työntekijät etätöihin 

virastolta opetukseen. Etätyöhön siirryttiin laajasti, mikä vaati nopeaa sopeutumista uudenlaisiin työtapoi-
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hin. Etäily kuitenkin tehosti kuntien johtamista ja monenlaista toimintaa säästäen kuntalaisten ja työnteki-

jöiden aikaa ja rahaa. Digitalisaation mahdollistama etätyö muutti kunnan johtamista, käytännön toimintaa 

ja palvelukulttuuria. Korona-aikana asiakkaiden palvelut pystyttiin turvaamaan ja työntekijöiden turvalli-

suus takaamaan.  

Digitalisoinnin merkittävin ja ehkä näkymättömin muutos Enontekiön kunnassa oli asianhallintaohjelmiston 

CaseM:n käyttöönotto (asian- ja asiakirjahallinta, sähköiset kokoukset ja kokousasiakirjojen julkaisu). Lisäksi 

kunta otti käyttöön sähköisen Säilön. Älykkäämmän tavan vuoksi toiminta on tehokkaampaa pitkällä aikavä-

lillä. Muutosvaiheessa kuitenkin työtä riittää. On huomattava, että digitalisaatiolla on myös varjopuolensa, 

joka näkyy polarisaationa ja kaipuuna sosiaalisiin kontakteihin. 

Kunnan tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta johtuen valtionosuuksien lisääntymisestä Koronan seu-

rauksena, tämä näkyy koko kuntakentällä. Vuonna 2020 kunnan nettomenot kasvoivat 230 000 eurolla 

edellisvuodesta. Verotulot kasvoivat 131 000 eurolla. Valtionosuudet kasvoivat 960 000 eurolla. Enontekiön 

kunnan verokertymää kasvattivat ennakonpidätystavan muutos ja tulorekisterin käyttöönotto vuonna 

2019, kun verotuloja siirrettiin vuodelle 2020. Lisäksi kuntien yhteisöveron tuottoa korotetiin 10 prosent-

tiyksiköllä, joka kasvatti kunnan yhteisöveron tuottoa 66 000 eurolla. Kunnan kiinteistöverotulot sen sijaan 

laskivat, sillä osa vuoden 2020 kiinteistöverotuloista siirtyi tilitettäväksi vuonna 2021 ns. joustavan valmis-

tumisen ja uuden tietojärjestelmän vuoksi. Kunnan lainakanta kasvoi jonkin verran ollen lähes 5 miljoonaa 

euroa ja konsernin lainakanta kasvoi jonkin verran. Kunnan tilikauden tulos oli 649 218,84 euroa, mikä joh-

tui valtionosuudesta, jota saatiin koronan seurauksena.  Ilman valtion poikkeuksellisia korona-avustuksia 

kunnan tilikauden tulos olisi ollut huomattavasti pienempi, ehkä jopa miinuksella.  

Kiitän kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä kuntalaisia ja yrityksiä hyvästä työstä poikkeukselli-

sena vuotena 2020. Toivotan samalla hyvää loppuvuotta 2021, joka tulee määrittämään vaalien kera mihin 

ja miten Enontekiön kunta suuntaa tulevina vuosina. 

 

Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja 
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Enontekiön kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 
Kunnanvaltuusto päivitti v. 2019 kahdeksi vuodeksi hyväksytyn kokeilun luottamushenkilöorganisaatiosta. Kuntakonsernin 
kehittämispaja sisällytettiin selkeämmin osaksi organisaatiota.  Kunnanhallitus päätti samana vuonna virasto-organisaa-
tiosta.   
 
Kunnan palvelut tuotetaan prosesseissa siten, että henkilöstöpalvelut tuotetaan henkilöstöprosessissa, hyvinvointipalvelut 
hyvinvointiprosessissa, elinvoimapalvelut elinvoimaprosessissa, hallintopalvelut tukiprosessissa ja johtamispalvelut johta-
misprosessissa.  
 
Vuonna 2020 valtuusto mm. päätti kouluverkon muutoksesta, joka tarkoitti Peltovuoman koulun lakkauttamista, hyväksyi 
tilinpäätöksen 2019, päätti valtuuston puheenjohtajista, päätti lentokentän ostosta, teki talousarviota koskevia muutoksia, 
päätti Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä, päätti kunnan tonttien hinnat ja luovutusehdot sekä varausperiaat-
teet sekä päätti talousarviosta ja –suunnitelmasta 2021-2023.  

 
Vuonna 2020 luottamushenkilöille ja viranhaltijoille järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia mm. lentokentän ostoon 
liittyen, Enontekiön Sähkö Oy:n mahdolliseen myyntiin liittyen, kuntien digitalisaatioon, muutokseen ja uudistumiseen liit-
tyen sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen ja kunnan talouteen 
liittyen.  
 
Valtuusto 
 
Enontekiön kunnan ylin päättävä toimielin on valtuusto, johon kuuluu 17 valtuutettua.  Valtuusto vastaa kuntalain mukaan 
kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalain 14 
§:ssä.  
Valtuustossa edustettuna olevat ryhmät: Suomen Keskusta 9:llä valtuutetulla, Kristillisdemokraatit 1:llä valtuutetulla, Kan-
sallinen Kokoomus 4:lla valtuutetulla, Johtti Sápmelaččat rs. 2:lla valtuutetulla ja Vihreä Liitto 1:llä valtuutetulla.  
Valtuuston puheenjohtajana toimi Seppo Alatörmänen, (kesk.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Birgitta Eira (Vihr.), 
toisena varapuheenjohtajana Juha-Pekka Mäntyvaara (Kesk.).  
 
Kunnanhallitus  
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 
Kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä. Puheenjohtajana toimii Elli-Maria Kultima (Kesk.), ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana Taru Mäkitalo ja toisena varapuheenjohtajana Janne Näkkäläjärvi (Johtti Sápmelaččat. Muut jäsenet olivat: Jaakko Ala-
mattila, Ulla Keinovaara, Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen. 
 
Kunnanjohtaja 
 
Kuntalain mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa kunnanhallituksen alaisena. 
Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtajana on Jari 
Rantapelkonen. 
 
Lautakunnat 
 
Lautakuntien tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä ja ohjata toiminnan ja talou-
den suunnittelua. 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioinnin järjestäminen. Tarkemmin tarkastus-
lautakunnan tehtävät on lueteltu kuntalaissa.  Vuonna 2019 kunnassa toimivat seuraavat lautakunnat: hyvinvointilauta-
kunta, elinvoimalautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta (vaalilain mukainen). 
 
Kuntakonsernin kehittämispaja 
 
Kunnan hallintosääntöön mukaan kunnassa on kuntakonsernin kehittämispaja, joka käsittelee kunnan palveluihin ja kehit-
tämiseen liittyvät laajat asiakokonaisuudet, joilla on merkitystä kunnan tulevaisuuteen.  
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Kuntakonsernin kehittämispajan jäsenet ovat seuraavat: kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjoh-
tajisto sekä johtoryhmä. Mikäli puheenjohtajistossa ei ole kaikkien ryhmien edustusta, niin ryhmä voi nimetä kehittämispa-
jaan edustajansa. Kunnanjohtaja johtaa kuntakonsernin kehittämispajaa ja voi kutsua kuntakonsernin kehittämispajaan 
myös muita tarvittaessa.  
 
Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat 
 
Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, hyvinvointi-
lautakunta ja elinvoimalautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kehitysjoh-
taja, henkilöstöjohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä, tekninen johtaja, 
kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, rakennustarkastaja, rakennusmestari-rakennustarkastaja. 
 
 
 
Seuraavassa kuva luottamushenkilö- ja virasto-organisaatiosta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Luottamushenkilöorganisaatio 14.6.2019 lukien (Enontekiö-malli) 
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Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 
Vuoden 2020 alkupuolella alkanut Covid-19 pandemia levisi nopeasti ja loi riskejä maailmanlaajuisesti sekä talousnäkymiin 
että rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen. Tilastokeskuksen 10.2.2021 julkaisemien Manner-Suomen kuntien tilinpäätösar-
vioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittä-
vinä tekijöinä olivat valtionosuuksien ja verotulojen voimakas kasvu. Myös tulos kasvoi voimakkaasti, yhteensä 1,7 miljar-
diin euroon.  
 
Tilinpäätösarviotiedot perustuvat kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta ja 130 kuntayhtymältä. Toimintavuotta koskevien 
tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien tulos tulee olemaan noin 1,73 miljardia euroa ylijäämäinen valtion 
koronatuen ansiosta. Kuntapuoli sai valtiolta koronatukea noin kolme miljardia euroa. Kuntien koronatuet koostuvat eri 
tukimuodoista ja näkyvät kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösluvuissa eri tavalla riippuen tuen luonteesta. Osa tuista nä-
kyy valtionosuuksissa, osa toimintatuloissa, osa verotuloissa ja osa taseessa. Myös koronamenetykset näkyvät tuloslaskel-
man eri erissä ja lainanoton kasvussa.  
 
Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,0 prosenttia 39,81 
miljardiin euroon. Toimintatuotot vähenivät 1,6 prosenttia 9,19 miljardiin euroon. Verotuloja Manner-Suomen kunnat sai-
vat vuonna 2020 yhteensä 23,83 miljardia euroa, mikä tarkoitti 4,0 prosentin eli noin 900 miljoonan euronkasvua edelli-
seen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 27,2 prosenttia 10,99 miljardiin euroon. Asukasta kohti laskettuna ve-
rotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin 6 338 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 
tilinpäätösennusteen mukaan noin 4,59 miljardia euroa ja se suureni edellisestä vuodesta peräti 97,1%.  
Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen. Tilinpäätösarvioissa kahdella kunnalla oli negatiivinen 
vuosikate ja 27 kunnalla negatiivinen tulos, kun edellisenä vuonna tällaisia kuntia oli vuosikatteen osalta 65 ja tuloksen 
osalta 223 kuntaa.  
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Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta olisi vuoden 2020 lopussa 19,10 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa 3,8 pro-
sentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta oli 3 474 euroa/asukas (vuonna 2019 
3360 euroa/asukas). Myönteistä on, että Enontekiön kunnan lainakanta oli vuonna 2020 2763 €/asukas. 
Investointimenoja kunnilla ja kuntayhtymillä tilinpäätösarvioissa oli 5,67 miljardia euroa, joka oli 5,0 prosenttia enemmän 
kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.  
 
Keskimääräinen tulovero‐% (painotettu kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla) oli vuonna 2020 19,96 (v. 2019 19,88 
%). Korkein tuloveroprosentti oli 23,5 % ja alhaisin 16,5 %. Yhteensä 53 kuntaa nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2020 ja 7 
kuntaa laski sitä. Enontekiön veroprosentti oli 21,25 % 
 
Lapin muuttotase oli vuonna 2020 605 henkilöä negatiivinen (v. 2019+ 42). Lapissa oli toimintavuoden lopussa 176.705 asu-
kasta. Toimintavuonna luonnollinen väestönlisäys (elävänä syntyneet –kuolleet) oli -696. Lapissa oli vuonna 2020 keskimää-
rin 11 880 työtöntä työnhakijaa (v. 2019 9041) ja työttömien osuus työvoimasta oli keskimäärin 15,1% (v. 2019 11,1%). Lop-
puvuoden työttömyyskehitykseen vaikutti erityisesti kansainvälisen matkailun pysähtyminen. Koko maassa oli työttömiä lä-
hes 99670 eli 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautukset lisääntyivät loppuvuonna tavanomaista enemmän. Työ-
paikkojen väheneminen kohdistui eniten palvelu- ja rakennusalan ammatteihin. Avoimia työpaikkoja joulukuussa oli eniten 
myyjille, hoivapalvelun, terveydenhuollon työntekijöille ja prosessityöntekijöille. Lappiin on suunnitteilla tulevalle vuosikym-
menelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo on lähes 14 miljardia euroa. Toteutuessaan investoinnit toisivat alu-
eelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Selvitysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivoshankkeet parantai-
sivat alueen työllisyyttä ja vetovoimaa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille ja kaupalle ja näin verotulot kasvaisivat. 
 
Lapissa matkailu on tärkeä elinkeino, joka on kasvanut voimakkaasti aina viime vuoteen saakka. Keväällä 2020 käynnisty-
neen Covid-19 pandemian takia matkailutoimiala on tällä hetkellä suurten haasteiden edessä, sillä pandemian vaikutukset 
näkyvät kansainvälisen matkailun suurena pudotuksena. Rekisteröidyn majoituksen myynti on vuonna 2020 yli 36 miljoo-
naa euroa pienempi kuin vuonna 2019. Vuoden ensimmäiset kuukaudet myynti oli vielä lähes kaikissa kohteissa hyvässä 
kasvussa. Erityisesti maaliskuussa loppunut kansainvälinen kysyntä ja menetetty pääsiäissesonki näkyvät luvuissa. Lapin 
matkailu on ollut erittäin riippuvainen talvesta. Talven osuus vuosittaisista rekisteröityneistä yöpymisistä on lähes kaksi 
kolmasosaa ja majoitusmyynnistä jopa yli 70 %. Talvella (marras-huhtikuu) kansainvälisten matkailijoiden osuus on jo pit-
kään ollut suurempi kuin kotimaisten osuus ja se on etenkin viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi. Julkisuudessa on 
keskusteltu siitä, että jatkossa matkailun ympärivuotisuutta ja kotimaista kysyntää tulee kehittää, jottei matkailu olisi niin 
paljon lentoliikenteen ja kansainvälisten matkailijoiden varassa. Tällöin pandemiat, Brexitit tai vastaavat globaalit huolet 
vaikutuksineen eivät olisi matkailutoimialalle niin kohtalokkaita ja pysäyttäviä. 
 

 
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa  
 
Kunnan toimintaan vaikuttavat ja tulevat jatkossa vaikuttamaan merkittävästi valtakunnalliset lainsäädäntömuutokset mm. 
kunnan palveluihin, talouteen ja tiedonhallintaan liittyen.  Em. muutokset lisäävät kunnan hallinnossa työtä merkittävästi. 
 
Toimintavuonna kunnassa tehtiin merkittäviä päätöksiä. Kunnanvaltuuston päätti muuttaa kunnan kouluverkkoa lakkautta-
malla Peltovuoman koulun, jonka lakkauttamisesta on keskusteltu kunnassa toistakymmentä vuotta. 
 
Elinvoimaan tehtiin merkittävä satsaus, kun valtuusto päätti ostaa elokuussa 2020 Enontekiön lentokentän. Valtuuston 
ostopäätöstä ohjasi toukokuussa 2020 valtuuston yksimielinen tahtotilan ilmaisu ”Enontekiön lentotoiminnan turvaa‐
miseksi lentoaseman Maa-alueet ja infrastruktuuri tulee säilyttää julkisen tahon omistuksessa myös jatkossa.”. 
 
Erittäin suuri toimintakulttuurin muutos kunnan hallinnossa tapahtui, kun maaliskuussa 2020 valmistelun jälkeen otettiin 
käyttöön asianhallintaohjelmisto CaseM, mikä tässä vaiheessa tarkoittaa asian- ja asiakirjahallintaa, sähköisiä kokouksia ja 
kokousasiakirjojen julkaisua järjestelmän kautta. Tiedonohjaussuunnitelman laatimistyö jatkui toimintavuonna. Lisäksi 
kunta otti käyttöön sähköisen Säilön, johon vaiheittain viedään arkistoitavia aineistoja. 
 
Vuonna 2020 kunta ulkoisti palkkahallinnon, mikä oli merkittävä muutos, jossa uudistettiin henkilöstöhallinnon prosesseja 
tehokkaammiksi. Kunnan kirjanpidon laskentatunniste-rakennetta on päivitetty vastaamaan kuntien automatisoitua ta-
lousraportointia Valtionkonttorille.  Kunnilta edellytetään automaattista taloustietojen raportointia Valtionkonttorin palve-
luun. Merkittävä muutos on siirtyminen tehtäväluokkiin sidotusta käyttötalouden raportoinnista palveluluokkiin sidottuun 
raportointiin sekä raportoinnin pohjalla olevan kustannuslaskennan yhtenäistäminen.   
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Valmistelun jälkeen joulukuussa 2020 valtuusto päätti Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. Valtuusto oli aiem-
min toukokuussa 2019 tehnyt sähköyhtiön myynnistä periaatepäätöksen. Sähkön siirtoyhtiön myynnin taloustalla on se, 
että yhtiö ei ole pystynyt taloudellisesti varautumaan investointien toteuttamiseen. Yhtiön myynti on ollut esillä vuosien 
aikana useaan otteeseen. Kunta ja Enontekiön Sähkö Oy selvittivät yhtiön tulevaisuutta ja keskustelleet mm. työ- ja elinkei-
noministeriön kanssa yhtiön tilanteesta ja avustusmahdollisuuksista. Eduskunta on hyväksynyt 13.3.2019 seuraavan vuo-
den 2019 lisätalousarvion:  
60. Energiapolitiikka  
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) Valtuus Momentin perusteluja täydennetään siten, että 
vuonna 2019 saa sitoutua enintään 7 000 000 eurolla Enontekiön Sähkö Oy:n nykyisen vastuualueen sähköverkon korvaus-
investointien tukemiseen tilanteessa, jossa Enontekiön kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä.  
Em. tukipäätös edellytti, että kunta ei omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. 

 
Maan hallituksen joulukuussa 2020 eduskunnalle jättämä esitys hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta tulisi vaikuttamaan merkittävästi kuntien toimintaan ja ta-
louteen. Uudistuksella olisi vaikutusta muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja 
valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen myötä kuntasektorin 
työntekijämäärä vähentyisi merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyisi kokonai-
suudessaan hyvinvointialueiden palvelukseen. Enontekiöllä tämä tarkoittaisi, että kunnan henkilöstöstä noin 30 %:n eli 
noin 35 henkilöä siirtyisi hyvinvointialueelle.  Monissa muissa kunnissa siirtyvien henkilöiden määrä on paljon suurempi 
johtuen siitä, että suuri osa kunnista tuottaa itse terveyspalvelut. Enontekiön kunnassa järjestämisvastuu on siirretty Lapin 
sairaanhoitopiirille.   
 
Pitkällä aikavälillä oleellisin vaikutus kuntiin on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja 
niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyisivät pois yksittäisten kuntien vastuulta hyvinvointialueelle. 
 
Enontekiön alueen taloudellinen kehitys  
 
Enontekiön asukasmäärä vuoden 2020 lopussa ja oli 1808 (v. 2019 1837). Laskua oli vuoden 2020 aikana 29 henkilöä. 
 
Työllisyys  
 
Enontekiön alueella työllisyys on kehittynyt viime vuosina positiivisesti, mutta tilinpäätösvuonna työttömien työnhakijoi-
den määrä kasvoi 46 % (127 työnhakijasta (12/2019) 185 työnhakijaan (12/2020)). Avointen työpaikkojen määrä laski mer-
kittävästi ollen 15 työpaikkaa (edellisvuonna 42). Enontekiöllä työttömyysaste 21,5 % (v. 2019 14,2 %). Pitkäaikaistyöttömiä 
näistä oli 40 henkilöä (edellisvuonna 21).  Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 15,1 % (koko maa 13,6 %). 
 
Elinkeinorakenne   
 
Kunnan elinkeinorakenne 2018 oli seuraava: palvelut 73,7 %, jalostus 11,9 %, alkutuotanto 10,2 %, ja muut 4,2 %. Enonte-
kiön matkailutulo on vuonna 2019 julkaistun selvityksen mukaan lähes 27 miljoonaa euroa (v. 2011 oli 21,6 milj. euroa) ja 
välitön matkailutyöllisyys 121 henkilötyövuotta (v. 2011 155 henkilötyövuotta). MTI on aiemmin selvittänyt matkailun ta-
lousvaikutukset Tunturi-Lapissa vuodelta 2011. Vuoteen 2011 verrattuna matkailutulo on kasvanut Enontekiöllä 14 %. Li-
säksi matkailun välilliset vaikutukset ovat merkittävät aluetalouteen.    
 
Alkutuotannon elinkeinollinen merkitys kunnassa on edelleen merkittävä. Enontekiön kunnan porotalouden (5/2014-
5/2015) verotettava tulo on n. 1,8 milj. euroa ja pääomavero (30 %) n. 300.000 euroa. Osa pääomaverosta palautuu kuntiin 
valtionosuuksina.  Lisäksi tulevat välilliset vaikutukset aluetalouteen. (Lähde: paliskuntain yhdistys) 
 
Vuoden 2020 tilinpäätös toteutui huomattavasti parempana kuin muutetussa talousarviossa oltiin ennakoitu. Muutetussa 
talousarviossa ennakoitiin tuloksen muodostuvan 878 000 euroa alijäämäiseksi. Kunnan tilikauden tulos oli kuitenkin mer-
kittävästi parempi eli 649 000 euroa ylijäämäinen. Suurimmat syyt ylijäämään olivat kunnan toimintakulujen toteutuminen 
muutettua talousarviota 818 000 euroa pienempänä ja valtionosuuksien toteutuminen 727 000 euroa suurempina.  
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta arviolta yli 1,8 miljardia euroa vuonna 2020. Suurimmat koronaepidemian 
vaikutukset kuntatalouteen tulevat tulojen pienenemisestä, etenkin verotulojen pienenemisestä. Valtaosa eli miljardi hei-
kennyksestä selittyy kunnallisverotulojen pienenemisellä. Yhteisöverotulot puolestaan pienenevät vuonna 2020 koronakrii-
sin takia arviolta 600 miljoonaa euroa. Maksu- ja myyntituottojen arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 
400 miljoonalla eurolla. Kaupunkien ja kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat noin 300 mil-
joonaa euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot kasvavat. 
 
Kuntaliiton mukaan kriisin taloudelliset vaikutukset ulottuvat useille vuosille. Myös kriisin syvyys voi olla vielä ennakoitua 
jyrkempi.  Noin kolmannes, arviolta 547 miljoonaa euroa, kaupunkien ja kuntien arvioimasta 1 600 miljoonan euron vero-
tulojen romahduksesta vuonna 2020 selittyy yrityksille luvattujen veronmaksulykkäysten aiheuttamasta kunnallisverotulo-
jen pienenemisestä.  Valtio lupasi kehysriihessä 8. huhtikuuta korvata kunnille tämän veromaksujen lykkäyksestä johtuvan 
menetyksen 547 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tämä kuitenkin peritään kunnilta takaisin vuonna 2021, joten sillä ei ole 
kuntataloutta vahvistavaa tai koronamenetyksiä pysyvästi kompensoivaa vaikutusta pidemmällä aikavälillä. 
 
Kunnan talouden painelaskelmien mukaan kunnan taloustilanne vaatii jatkossakin erittäin tarkkaa taloudenpitoa. Huomioi-
tava on, että kunnalla on merkittäviä investointitarpeita ja niiden toteuttamiseen tullaan tarvitsemaan lainarahaa. 
 
Tulevaan kehitykseen vaikuttaa menopuolen lisäksi tulorahoituksen kehittyminen eli suurelta osin verotulot ja valtionosuu-
det. Verotulot kasvoivat 131 000 euroa eli 2,1 % ollen 6,394 milj. euroa. Valtionosuuksien määrä kasvoi edellisvuoteen näh-
den lähinnä Koronan vuoksi 963 000 euroa eli 11 % ollen 9,753 milj. euroa. Vuosikate oli 1,157 miljoonaa euroa ja kattoi 
poistot 227-prosenttisesti. Vuosikate kasvoi edellistä vuotta 760 tuhatta euroa korkeampi (+191 %). 
 
Talouden liikkumavara on heikko, kun huomioidaan kunnan veroaste ja valtionosuuksien osuus kunnan taloudessa sekä 
kunnan tulevaisuuden suuret investointitarpeet.  Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen ohella haasteena ovat pieni syn-
tyvyys, väestön väheneminen ja ikääntyminen, työttömyys, työpaikkojen säilyttäminen ja uusien luominen.  
 
Kunnan alueen elinkeinojen toimintaedellytysten tukeminen on erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Alueen yritysten 
merkitys kunnan elinvoimaisuudelle ja kuntataloudelle mm. kunnallisverotulojen muodossa on merkittävä. Matkailuelin-
keinon toimintaedellytysten kehittäminen on tärkeää, ja edunvalvonnan ja alueen saavutettavuuden parantamiseksi on 
tehtävä suunnitelmallisesti työtä. Lentokentän kehittäminen ja saavutettavuus on tärkeää. Poro- ja luontaiselinkeinojen 
kehittyminen on tärkeää sekä elinkeinollisesti että kulttuurisesti.  
 
Elinvoimaisuus pohjaa jatkuvaan uudistumiseen ja hyvinvoiviin kuntalaisiin. Elinvoimaisessa kunnassa kuntalaiset osallistu-
vat vahvasti kuntayhteisön kehittämiseen ja tämä on ollut taustalla, kun kunnan organisaatiota muutettiin.  Elinvoimaisen 
kunnan on kehitettävä omaa toimintaa jatkuvasti ja kyettävä rohkeaan ja ketterään päätöksentekoon. Kunta tarvitsee elin-
voiman rakentamisessa aktiivisia kuntalaisia, yhdistyksiä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä. Enon-
tekiöllä on tehtävä työtä em. lisäksi elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä yritysmyönteisyyden edistämiseksi.   
 
Kunnan Met tehemä yhessä-kuntastrategia lähtee siitä, että keskiössä on luonto, yhteistyö ja terveys. Kuntastrategia läh-
tee enontekiöläisistä ihmisistä, joita on kuultu eri tavoin strategiaprosessin aikana. Kunnan on suunnitelmallisesti tehtävä 
työtä vetovoimaisen ympäristön, kilpailukykyisten yritysten, osaamisen ja työvoiman saatavuuden, palvelujen, sosiaalisen 
pääoman ja yhteisöllisyyden eteen.   
 
Elinvoimainen kunta pitää olemassa olevat kuntalaiset ja toimijat alueella ja houkuttelee uusia ihmisiä ja toimijoita. Kunta, 
kuntalaiset, yritykset ja järjestöt ym. on tärkeää saada toimimaan yhteisten päämäärien hyväksi uutta luoden. Työhön tar-
vitaan erilaisia näkökulmia omaavia ihmisiä ja ihmisten välistä avointa ja ennakkoluulotonta vuorovaikutusta, myönteistä 
asennetta unohtamatta. Luottamuksellisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutuksen turvaaminen ja ylläpitäminen ihmisten ja 
yhteisöjen välillä on tärkeää.  Kunnan tulee kehittää keinoja vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistämiseen eri tahojen 
suuntaan.  
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Kuntalaisten palvelut keskiössä 
 
Tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja hillitään menojen kasvuvauhtia. Ikääntyminen, kilpailu 
osaavasta työvoimasta, sote-palvelujen kysynnän kasvu sekä vähenevät resurssit lisäävät kunnan paineita tehostaa toimin-
tojaan.  Mikäli kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, kuntalaisten tarpeisiin vastataan laadukkaasti, vaikuttavasti ja talou-
dellisesti, kunnan työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu.  Olennaista on kunnan toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjän-
teisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seuranta ja arviointi. 
 
Kunnassa on tehtävä edelleen työtä toiminnan tuotavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen mm. toiminnan ja proses-
sien suunnittelulla sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämisellä. Tuottavuutta voidaan parantaa mm.  henkilöstösuunnit-
telulla, osaamisen kehittämisellä, osallisuudella, innovaatioilla ja teknologiaa hyödyntämällä. Digitalisaatio ja etätyön mah-
dollistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös kuntien toimintaan. Henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen kunnan 
kehittämistyöhön on erittäin tärkeää. Idea- ja kokeilukulttuuria on edistetty kunnassa ja tällä on tavoitteena parantaa työn-
tekijöiden ja luottamushenkilöiden osallisuutta ja saada parhaat ideat käyttöön.  
Kunnan asioiden hallintaa kehitettiin merkittävästi vuonna 2020, kun otettiin käyttöön asianhallintajärjestelmä, joka 
muutti toimintakulttuuria merkittävästi ja vaikuttaa myös kunnan luottamushenkilöiden työskentelyyn sähköisten kokous-
ten osalta. Jatkossa järjestelmää on tavoitteena laajentaa kuntalaisten sähköiseen asiointiin. 
 
Kustannustehokkaat palvelut, kunnan talouden ja toimintojen pitkäjänteinen ennakointi ja suunnittelu, kuntaorganisaation 
ja prosessien toimivuus, työhyvinvointi, menokuri, hankintojen tehostaminen sekä kustannustietoisuuden parantaminen 
ml. kunnan työntekijät ovat keskeisiä asioita. Henkilöstön eläköitymisen haasteisiin pyritään vastaamaan mm. osaamisen 
kehittämisellä, uudelleen organisoinnilla, sisäisillä siirroilla ja onnistuneella rekrytoinnilla.  
 
Kunnan maine  
 
Kunnat kilpailevat uusista asukkaista ja matkailijoista. Tiedonsaanti eri kanavien kautta on tänä päivänä erittäin tärkeää. 
Kunnan on mietittävä, miten ja millä tavoin kunta haluaa näkyvyyttä ja näkyy ulospäin.  
Myönteinen imago on kunnalle erittäin tärkeää ja sitä tekevät kunnan lisäksi muut tahot, kuten kuntalaiset, vapaa-ajan 
asukkaat, yritykset, yhdistykset, kunnan luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät. Parhaiten kuntaa markkinoivat omat kun-
talaiset, yrittäjät ja tyytyväiset asiakkaat, jotka levittävät myönteistä viestiä eteenpäin. 
 
Kunnan matkailumarkkinointi ja viestintä yhdistettiin, millä tavoitellaan synergiaetuja. Toimintavuonna myös selvitettiin 
viestinnän ja matkailumarkkinoinnin toimintamallia. 
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Kunnan henkilöstö 
 
Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2020 viimeinen päivä 140 (htv).  Kokonaistyöntekijämäärästä on vaki-
naisessa työ-/virkasuhteessa 111 henkilötyövuotta (79 %), määräaikaisessa työ-/virkasuhteessa 28 henkilötyövuotta 
(20 %) ja työllistämistukitoimin palkattuja 1 henkilötyövuotta (1 %). 
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Sairauspoissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2020 yhteensä 1930 työpäivää eli 13,8 työpäivää / henkilö. 2019 yhteensä 
1447 työpäivää eli 10,3 työpäivää / henkilö. Vuonna 2018 yhteensä 1914 työpäivää eli keskimäärin 12,1 työpäivää / 
henkilö. Vuonna 2017 yhteensä 1595 työpäivää eli keskimäärin 10,5 työpäivää / henkilö. Keskiarvon ylittävää sairaus-
poissaoloa esiintyi hallinnon, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimialojen alaisilla työntekijöillä.  
Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska yhdenkin pitemmän sairauspoissa-
olon vaikutus on merkittävä.   
 
 

 
Työtapaturmista johtuvat sairauspoissalopäivät 
 
Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli vuonna 2020 0-työpäivää. Vuonna 2019 oli yhteensä 5 päivää ja vuonna 2018 
tapaturmista johtuvia poissaoloja oli yhteensä 9 päivää. Kehityksen suunta on ollut positiivinen ja tavoitteena on edel-
leen 0-työtapaturmaa.  
 
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen  
 
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kunnan tärkein voimavara muuttuvassa toimintaympäristössä.   
Henkilöstön hyvinvointia on pyritty kehittämään mm. johtamisen ja esimiestyön kehittämisellä.  Hyvinvointia tuettiin 
työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja tuki henkilöstön liikuntaharrastuksia maksamalla kuntosalin, uimahallin 
ja kansalaisopiston liikuntakurssien kustannuksia. Jokaisessa yksikössä laadittiin työhyvinvointisuunnitelmat.   
 
Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on työhyvinvoinnin kannalta olennaista. Enontekiön kunta tuki työaikajär-
jestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyvinvointia.  
 
Työaikojen joustomahdollisuuksia on käytössä mm. vuorotteluvapaa, osa-aikatyö, osittainen hoitovapaa, osa-aika-
eläke ja liukuva työaika niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Lisäksi kunnassa toimii yhteistoimintaryhmä, työn-
antajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Yhteistoimintaryhmään kuuluu työnantajan ja työntekijöiden edus-
tajia. Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikuntana. 
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Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän otettiin käyttöön vuonna 2020. Järjestelmällä arvioitiin uusien sekä muut-

tuneiden tehtävien vaativuutta. Yhdenvertaisuuden sekä palkkatasa-arvon edistämiseksi ja seuraamiseksi kunnan 

kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaukseen perustuvat tehtävät on arvioitu yhteismitallisesti.  

Korona-ajan rajoitusten vaikutuksia henkilöstöön aiheutti mm. Valmiuslain pykälien käyttöönotto vuoden 2020 maalis-

kuussa. Tämä aiheutti tarpeen/velvoitteen useiden toimintatapojen muutoksille. Kunnan vapaa-ajan palveluja suljet-

tiin, opetustoimessa siirryttiin etäopetuksen kaltaiseen opetukseen, suojavarusteiden käyttämistä velvoitettiin. Osan 

tehtävistä todettiin vähentyneen siinä määrin, että siirryttiin suunnittelemaan henkilöstön käyttöä tilanteen vaati-

malla tavalla. Ohjenuorena oli kuitenkin koko ajan, että henkilöstöä ei lomauteta vaan henkilöstön joustavaan käyt-

töön liittyen selvitettiin tarpeet ja henkilöstön soveltuvuus poikkeusolojen tilanteen vaatimiin uusiin tai muuttuneisiin 

tehtäviin.  

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kohdennettiin työpaikkakäyntejä niihin työyksiköihin, joissa edellisestä käyn-

nistä oli kulunut yli 3 vuotta tai yksiköissä oli tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Koronarajoitukset osin keskeyttivät 

toiminnan, mutta osiltaan siirryttiin virtuaalisiin hallinnollisiin tarkastuksiin. Tähän lisätään myös todellinen työpaikka-

käynti rajoitusten sen salliessa. Lisäksi koko henkilöstölle tehtiin hyvinvointikysely, jonka toteutti työterveyshuolto. 

Kyselyn tulosten perusteella on annettu ohjeistus työyksiköille mm. tyhy-tilaisuuksien järjestämisestä. Kunnanval-

tuusto päätti (joulukuu 2020) koronarahaston perustamisesta 50 000 euroa, joka jaetaan henkilöstölle vuoden 2020 

osalta lisääntyneen työn kuormittavuuden kompensoimiseksi.  

Työsuojelua työllisti muuttuneen työn sekä henkisen että fyysinen turvallisuuden turvaaminen muuttuvien tilanteiden 

mukaisesti.

 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymi-
seen vaikuttavista seikoista 
 
Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.  Riskit voivat toteutuessaan 
vaikuttaa kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpailukykyyn asukkaista ja 
yrityksistä. 
Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdanne-
vaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit koostuvat lähinnä rahoitus-, maksuvalmius- ja korkoriskistä. 
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään riit-
tävä rahoitus.  
 
Maksuvalmiusriski liittyy kassanhallintaan ja korkoriskit korkotason vaihteluun. Rahoitusriskit liittyvät myös kunnan 
antamiin takauksiin. 
Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä johonkin kohteeseen ja vahingon mahdollisuus sekä seuraukset ovat etukäteen tie-
dossa, mutta vahingon todennäköisyyttä ei kuitenkaan tiedetä. 
Epävarmuutta toiminnan ja talouden suunnitteluun tuovat kunnan ikärakenne sekä valtion toimeenpanevat uudistuk-
set. Merkittävin ja laajin kunnan toimintaa muuttava uudistus tulee olemaan sote. Uudistuksessa noin puolet kunnan 
vastuulla olevista tehtävistä siirrettäisiin hyvinvointialueille.  
 
Kunnan rahoitusriskiin vaikuttavat valtionosuuksien tuleva kehitys ja mm. mahdolliset muutokset yhteisövero-osuuk-
siin ja kiinteistöveron tuoton kohdistamisessa.  Kuntien vastuun lisääminen työllisyyden hoidossa aiheuttaa kunnalle 
kustannuksia. Julkisen talouden alijäämän ja velkaantumisen hoito tulee koskettamaan myös kuntien toimintaa ja ta-
loutta. Talouden laskusuhdanteessa verotulojen arviointi on haastavaa ja valtiontalouden tasapainottamistoimet voi-
vat vaikuttaa merkittävästi kuntiin. Enontekiön kunnan rahoituspohjasta valtionosuudet ovat lähes puolet, joten muu-
tokset valtionosuusjärjestelmässä vaikuttavat merkittävästi kunnan rahoituspohjaan. 
 
Kunnan lainakanta kasvoi jonkun verran johtuen toteutetuista investoinneista.  
 
Rahoitusriskit koostuvat lähinnä rahoitus-, maksuvalmius- ja korkoriskistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on 
varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään riittävä rahoitus.  
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Tavoitteena on, että kunnan tulorahoitus riittäisi kattamaan nettoinvestoinnit. Kunnan rahoitusriski liittyy myös korko-
tason nousuun ja kunnan myöntämiin omavelkaisiin takauksiin.   
 
Vuonna 2020 maksuvalmius on ollut parempi kuin edellisvuonna.  Kassavarat olivat vuoden lopussa 214 tuhatta euroa. 
Kassan riittävyyttä kuvaavan tunnusluvun arvo 4 kuvaa sitä, että tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi kyetty kattamaan 
kaikki kassasta maksut 4 päivän ajan (vuonna 2019 1).  
Kunnalla on kuntatodistussopimus Kuntarahoituksen kanssa maksuvalmiuden turvaamiseksi.  
Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otettiin kuntatodistussopimukseen perustuen lyhytaikaista lainaa nollakorolla.  
 
Kunnan toimintaan vaikuttaa väestön ikärakenteen muutokset ja niiden seurauksena palvelurakenteen muutospai-
neet. Enontekiön kunnassa ikääntyvän väestön määrä lisääntyy ja ikäluokat pienenevät koko ajan.  Tämä vaikuttaa 
kuntapalveluihin sisältöihin tulevaisuudessa yhä enemmän.  Väestömäärän kehitys ja oppilasmäärän pieneneminen 
vaikuttavat valtionosuuksiin ja verotuloihin. 
 
Kunnan henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan ennen muuta osaamisen kehit-
tämisellä, uudelleenkoulutuksella sekä henkilöstön sisäisillä siirroilla ja hyvällä työnantajakuvalla. Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen on tärkeää, jotta kunnan palvelutuotannossa turvataan tarvittava osaaminen jatkuvasti muuttuvassa 
toimintaympäristössä, osaaminen liittyy myös työhyvinvointiin. 
 
Eläkkeelle siirtyvien määrä näkyy mm. lisääntyvänä rekrytointitarpeena, toisaalta työvoima pienenee valtakunnallises-
tikin. Eläköitymisen aiheuttamiin haasteisiin ja henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyvien riskien varautumi-
seen henkilöstöjohtamisessa on erityisen tärkeää.  
 
Kunnan palvelutuotantoa tarkastellaan jatkuvasti, mikä vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta toimialoilla. Suunnit-
telussa on huomioitava erityisesti mm. tehtävien uudelleen organisointi ja toimintojen tehostaminen, sisäiset siirrot, 
oppisopimuksen hyödyntäminen sekä rekrytoinnin kehittäminen. Tärkeällä sijalla on myös myönteisen työnantajaku-
van ylläpitäminen ja edelleen parantaminen sekä yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 
 
Henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat myös toiminnallinen riski. 
Kunnan ikääntyvä henkilöstö tuo haasteita myös työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Nämä kaikki edellyttävät 
myös johtamiselta uudenlaisia toimintatapoja.  
 
Toimintariskinä on pienessä organisaatiossa avainhenkilöiden erikoisosaamisen korvaaminen.  Pienessä organisaa-
tiossa melkein kaikki toimihenkilöt ja viranhaltijat ovat avainhenkilöitä omalla toimialallaan. Pienessä yksikössä on erit-
täin vaikea varahenkilöjärjestelmällä täysin korvata avainhenkilöiden erikoisosaamista ja varmistaa toiminnan häiriö-
tön jatkuvuus joka tilanteessa. 
 
Kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä riskejä. Kiinteistöjen remontointia on tehty kiinteistöissä.  
Pitemmän aikavälin suunnittelua on tehty kunnan kiinteistö ja kuntakonsernin kiinteistöyhtiöissä. Kuntakonsernissa on 
aloittanut tekninen isännöitsijä, jonka tehtävänä on kiinteistöjen ennakoiva ja suunnitelmallinen hoitaminen.  
 
Tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet sekä sähkön saanti ovat merkittäviä riskejä kunnan johtamisen ja palvelu-
tuotannon ylläpitämisen kannalta. Niiden tehokkuus ja häiriöttömyys on varmistettava riittävillä toimenpiteillä. Tieto-
turvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa organisaation riskienhallintaa. Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tieto-
jen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.  
Toimintavuonna jatkettiin selvitystä kunnan ict-palveluiden tulevaisuuden toimintamallista.  
Kunnassa on käytössä teknisiä ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja tietoturvaohjeistus, jonka päivittäminen on tarpeen 
aloittaa kuluvana vuonna.  
 
Kunnan toiminta- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuuttamisella. Vakuutusten päivittämistyötä tehdään jatku-
vasti vastuuviranhaltijoiden toimesta. 
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Ympäristöasiat 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan 
tilinpäätöksessä.  Enontekiön kunnalla ei ole tunnistettu tällä hetkellä merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka vaikut-
taisivat olennaisesti kunnan taloudelliseen asemaan tai toiminnan kehitykseen. Enontekiön kunnan toimintaan ja alu-
een kehittymiseen vaikuttavana ympäristöön liittyvänä asiana on vesi- ja jätevesihuollon kehittämiseen liittyvät asiat 
mm.  Hetassa ja Kilpisjärvellä.   

 

Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat 
 
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lain-
vastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa. Korruption erilaisia esiintymismuotoja voivat olla esimerkiksi  
-virka-aseman väärinkäyttö, lahjonta sekä lahjusten lupaaminen, pyytäminen ja ottaminen 
-petos, kavallus, varastaminen ja yhteisten varojen väärinkäyttö 
uhkailu ja väkivallalla pakottaminen 
-luottamuksellisen tiedon väärinkäyttö 
-suosinta ja suosikkijärjestelmän ylläpito 
-lakien ja määräysten kiertäminen 
-tosiasioiden vääristely 
-laiton seuranta ja tarkkailu 
-velvollisuuksien laiminlyönti ja asioiden viivyttely 
-huonon hallinnon suojelu ja salailu 
-välinpitämätön johtamistyö 
-epäreilujen ja epäasiallisten keinojen käyttäminen alaisiin. 
 
Kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joilla turvataan toiminnan lainmukaisuutta ja 
hyvän hallintotavan mukaisuutta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa asiakirja on valmistelussa ja tulee hyväksyttäväksi lä-
hitulevaisuudessa. Siinä on määritelty eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä konkreettiset toimintatavat toiminnan 
lainmukaisuuden ja eettisyyden varmistamiseksi 
 
Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai muun perusteettoman edun saamista tai edes sen mahdollisuuden pyytämistä, 
tarjoamista, antamista, vaatimista tai hyväksymistä joko suoraan tai välillisesti siten, että se vaikuttaa joko kohdehen-
kilön tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen tai siihen, miltä hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. Edun ta-
loudellisesta arvosta yksinään ei voi päätellä, onko kyse lahjonnasta tai luottamusta 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 harvinaisia. 
Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa. Tyypillisimpiä 
korruption muotoja kunnissa ovat  
-suosinta 
-hyvä veli -verkostot 
-luottamusaseman väärinkäyttö 
-virkavelvollisuusrikkeet. 
 
Korruption keskeisinä riskialueina pidetään rakennusalaa, julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, yhdyskuntasuunnitte-
lua, poliittista päätöksentekoa ja puolue- ja vaalirahoitusta. 
Julkiset hankinnat: Kilpailuttamatta jättäminen, hankinnan kohteen määrittely siten, että tiettyä tarjoajaa suositaan 
vailla perusteluja, lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen, päätöksentekijät pyrkivät saamaan etuja itselleen tai 
lähipiirilleen osana kilpailutusta, esteellisyystilanteiden huomiotta jättäminen, hankintasopimuksen laajentaminen tai 
muuttaminen ilman perustetta, tilaukset tai lisälaskut ilman todellista tilaustarvetta, kilpailun välttäminen tarjouskar-
tellitilanteessa.  
 
Maankäyttö ja rakentaminen: Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen, maanomistajien epäasiallinen suosiminen 
(esim. kaavoitusaloitteet, tontinluovutus), ammattivalittajat ja kunnan/rakennuttajan kiskonta, esteellisyys ja päätök-
sentekijän omat intressit päätöksenteossa, lisätyöt.  
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Poliittinen toimintaympäristö: Poliittiset virkanimitykset ja virkojen kelpoisuusehtojen räätälöinti tietylle henkilölle 
sopivaksi, päättäjiä siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen (ns. pyöröovi-ilmiö), peitelty vaalirahoitus, 
päättäjien kaksoisroolit  
 
Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai muuten epä-
eettistä toimintaa. Siihen voivat niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa ole-
vat. 
Valtuusto on päättänyt, että laaditaan kunnalle eettiset ohjeet.  
 
Keskeisiksi keinoiksi ennaltaehkäistä korruptiota on korkean eettisen toimintakulttuurin lisäksi tunnistettu toiminnan 
ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, laadukas päätöksentekomenettely vastuineen, hallinnon ja taloudenhoi-
don menettelytapaohjeistukset, sisäisen valvonnan selkeät tehtävä- ja vastuumäärittelyt sekä valvontamenettelyt. 
 

  

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyri-
tään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunniste-
taan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. 
 
Hallintosäännössä on kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hallintosäännössä on 
huomioitu tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.   
 
Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä 
raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun 
toimintatapaan.  
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta 
on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tar-
koitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.  Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää 
toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet 
saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saa-
vuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.  
 
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioi-
daan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organi-
saation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.  
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esi-
miehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto 
on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja 
voimavarat turvataan.  
 
Hallintosäännössä on vastuutettu kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille ja vastuuviranhaltijoille sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä  
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
 
Lautakunnat ja kunnanhallitus seuraavat alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä. Kunnanhallitus seuraa lautakuntien 
päätöksiä. Tämä on huomioitu uudessa hallintosäännössä. Asioiden valmistelun laatua on pyritty parantamaan. Tarvit-
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taessa käytetään otto-oikeutta tai toimielin korjaa omaa päätöstään tarvittaessa. Kunnanvaltuusto on asettanut ta-
voitteeksi hyvän hallinnon ja kunnanhallitus on ohjeistanut toimielimiä ja viranhaltijoita sekä tytäryhtiöitä ja toimitus-
johtajia hyvän hallinnon noudattamisesta Enontekiön kuntakonsernissa.  
 
Määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan. Kunnan henkilöstöohjeella ja varhaisen tuen mallilla on henkilöstöpäätösten 
yhdenmukaisuutta kyetty parantamaan. Esimiesten koulutusta tulee jatkossakin järjestää kunnan yhtenäisten toimin-
tatapojen varmistamiseksi. Henkilöstöjohtajan myötä esimiehet saavat tukea enemmän työhönsä. Yhtenäisiä linjauk-
sia/suosituksia henkilöstöasioihin liittyen on tarkennettu mm. koulutukseen liittyen. Hankintojen prosesseja ja toimin-
tatapoja tarkastellaan ja parannetaan tarpeen mukaan edelleen kunnassa.  
 
Oikaisuvaatimuksia ja valituksia päätöksiin on tehty vähän. Kanteluita kunnan toimintoihin liittyen on tehty vähän.   
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus 
 
Tilinpäätösvuonna on seurattu säännöllisesti asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista 
vastuuviranhaltijoiden toimesta, johtoryhmässä sekä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.   
 
Varojen käyttöä valvovat vastuuviranhaltijat oman vastuualueensa osalta. Tuloksellisuuden arviointia toteutetaan 
osana toiminnan ja talouden valmistelua ja seurantaa.   Talousarvioon liittyvien muutosten valmistelu hallintosäännön 
mukaisesti on toteutunut.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestämisestä. Mm. vakuuttamisesta ja riskienhallinnasta 
vastaavat tulosyksiköistä vastaavat viranhaltijat oman tulosyksikkönsä osalta ja tarvittavat vakuutukset otetaan kun-
nanhallituksen päättämältä vakuutusyhtiöltä.  
Riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta vastaavat kunnan vastuuviranhaltijat oman tehtäväalueensa osalta. Sisäisen val-
vonnan ja riskien hallinnan ohjeistus on hyväksytty 2012. Ohjeen noudattaminen on ollut eri tilanteissa esillä. Riskien-
hallinnan prosessien kehittäminen on tarpeen kaikissa toimialoilla. Riskienhallinnan seurantaa toteutetaan myös va-
kuutusyhtiöiden kanssa vuosittain. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Kunnassa on hallintosäännössä määritelty euromääräiset hankintavaltuudet luottamustoimielimille ja viranhaltijoille.  
Kunnan säännöissä ja ohjeissa on velvoitteita kunnan omaisuuteen liittyen (mm. hallintosääntö, taloudenhoidosta an-
nettu ohje, irtaimisto-ohje).  Hankintaosaamista on kehoitettu koulutuksin lisäämään ja se vaatii jatkossakin jatkuvaa 
koulutusta mm. lainsäädännön muuttumisen seurauksena.    
 
Sopimustoiminta 
 
Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ym. on vastuutettu hallintosäännössä.  
Sopimusten seuranta on parantunut, koska CaseM-asianhallintajärjestelmään tullaan viemään sopimukset ja sieltä 
saadaan automaattisesti muistutukset sopimusten tilasta. 
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

Tuloslaskelma 

 

 

  

1 000 € 2020 2019

Toimintatuotot 2 399 2 496

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -17 629 -17 495

Toimintakate -15 231 -14 999

Verotulot 6 394 6 263

Valtionosuudet 9 753 8 789

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 5 5

    Muut rahoitustuotot 450 586

    Korkokulut -19 -37

    Muut rahoituskulut -194 -211

Vuosikate 1 157 397

Poistot ja arvonalentumiset -510 -366

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos 647 31

Tilinpäätössiirrot 2 0

Tilikauden ylijäämä 649 32

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 13,6 14,3

Vuosikate/Poistot, % 227 109

Vuosikate, €/asukas 640 216

Asukasmäärä 1 808 1 837

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 2020 tulos muodostui 649 tuhatta euroa ylijäämäiseksi, mikä oli 617 tuhatta euroa edellisen tilikau-
den tulosta suurempi. Toimintakate oli -15,231 milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 232 tuhatta 
euroa (+1,5 %). Nettomenojen kasvu johtui osin toimintatuottojen pienentymisestä (-97 tuhatta euroa, -3,9 %). Toi-
mintakulut kasvoivat 135 tuhatta euroa (+0,8 %). Suurin kasvu toimintakuluissa oli edelliseen vuoteen verrattuna pal-
velujen ostoissa, jotka kasvoivat 376 tuhatta euroa (+4,3 %). Kasvua oli myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, avus-
tuksissa ja muissa toimintakuluissa. 
   Verotulot kasvoivat vuodesta 2019 131 tuhatta euroa (+2,1 %). Kunnallisverotulot kasvoivat 130 tuhatta euroa (+2,6 
%) ja yhteisöverotulot 66 tuhatta euroa (+16,9 %). Kiinteistöverotulot puolestaan pienenivät 65 tuhatta euroa (-7,8 %). 
Valtionosuuksien 963 tuhannen euron (+11,0 %) kasvun johdosta verorahoitus kokonaisuutena kasvoi lähes 1,1 miljoo-
naa euroa (+7,3 %). 
   Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli nettona 241 tuhatta euroa tuottoa, mikä oli 103 tuhatta euroa edellisen 
vuoden toteumaa pienempi. Tämä johtuu rahoitustuottojen pienentymisestä. 
   Vuosikate oli 1,157 miljoonaa euroa, mikä kattoi poistot 227-prosenttisesti. Vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 
760 tuhatta euroa (+191 %). 
 

Tuotot 
 

 
Kunnan tuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 19,0 milj. euroa, mikä on 861 tuhatta euroa enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Toimintatuottoja kertyi 2,399 milj. euroa, mikä on 97 tuhatta euroa (-3,9 %) edellisvuotta vähemmän. Toimin-
tatuotoilla katettiin 13,6 prosenttia toimintakuluista. Vuonna 2019 toimintatuotoilla pystyttiin kattamaan 14,3 pro-
senttia toimintakuluista. 
 
   Myyntituotot olivat 536 tuhatta euroa. Tähän ryhmään kuuluu suurimpina erinä kaukolämmön myynti, palvelu-
myynti Enontekiön Vesihuolto Oy:lle, ateriamyynti ja hallintopalveluiden myynti lähinnä tytäryhtiöille. Lisäksi muita 
myyntituottoja olivat Hetta Hiihtomaan, kuntosalien, Järämän museon ja elokuvalippujen myyntituotot sekä TosiLapin 
yhteismarkkinointitulot. Myös valtionosuusmaksatukseen sisältyvät kotikuntakorvaustulot sisältyvät myyntituottoihin. 
Vuonna 2019 palvelumyynti Enontekiön Vesihuolto Oy:lle ja hallintopalveluiden myynti sisältyi maksutuottoihin. 
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   Maksutuotot (374 tuhatta euroa) toteutuivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019, kun huomioidaan, että Enon-
tekiön Vesihuolto Oy:lle myydyt palvelut ja hallintopalveluiden myynti kuuluvat ryhmään ”Myyntituotot”. Maksutuot‐
toja ovat mm. sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut kuten kotipalvelumaksut ja iäkkäiden laitospalvelumak-
sut, opetustoimen iltapäivätoiminnan maksut ja rakennusvalvontamaksut. 
 
   Tukia ja avustuksia (813 tuhatta euroa) kertyi 21 tuhatta euroa vuotta 2019 enemmän (+2,7 %). 
 
   Vuokratuotot (503 tuhatta euroa) olivat 28 tuhatta euroa (-5,4 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu 
Asunto Oy Puistomäentien ja Asunto Oy Saanansäde 4:n asuntojen myynneistä ja tästä seuranneista vuokratuottojen 
päättymisistä. 
 
   Muut toimintatuotot olivat 173 tuhatta euroa. 
 
   Verorahoitus oli 16,147 miljoonaa euroa ollen lähes 1,1 miljoonaa euroa (+7,3 %) enemmän edelliseen tilikauteen 
nähden. 
   Kunnallisverotuloja kertyi 5,173 milj. euroa, kiinteistöverotuloja 765 tuhatta euroa ja yhteisöverotuloja 457 tuhatta 
euroa. Kunnallisverotulot kasvoivat 130 tuhatta euroa (+2,6 %) ja yhteisöverotulot 66 tuhatta euroa (+16,9 %). Kiin-
teistöverotulot puolestaan pienenivät 65 tuhatta euroa (-7,8 %). Yhteisöverotulojen kasvu johtui siitä, että hallitus ko-
rotti kuntien jako-osuutta 10 % -yksiköllä osana kuntien koronatukipakettia. 
   Valtionosuuksien määrä oli 9,753 milj. euroa ja se kasvoi 963 tuhatta euroa (+11,0 %) vuodesta 2019. Merkittävin 
tekijä valtionosuuden kasvussa oli koronasta aiheutuva tuki. Valtionosuuden kasvuun vaikuttivat myös kuntien lailla 
säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä aiheutuneiden kustannusten täysimääräinen korvaaminen ja 
verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensointi kunnille sekä verotulomenetysten korvausten määrän kasvami-
nen. Valtionosuutta kasvattavana tekijänä oli myös kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus ja määräai-
kaisen vuosia 2016-2019 koskeneen indeksikorotusten jäädytyksen päättyminen. 
 
 Rahoitustuotot olivat 454 tuhatta euroa, mikä on 137 tuhatta euroa (-23,1 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Muutos 
johtuu Kemijoki-osuuksien tuottojen laskusta 152 tuhannella eurolla. 
 

Kulut 
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Kunnan kulujen kokonaismäärä oli yhteensä 18,353 milj. euroa, mikä on 245 tuhatta euroa (+1,4 %) enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat 17,629 milj. euroa, mikä on 135 tuhatta euroa (+0,8 %) edellisvuotta enem-
män. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat lähes 90 % toimintakulujen kokonaissummasta. 
 
   Henkilöstökulut toteutuivat 6,553 milj. eurona, mikä on 37 prosenttia toimintakuluista. Vuoteen 2019 nähden hen-
kilöstökulut pienenivät 273 tuhatta euroa (-4,0 %), josta palkkojen ja palkkioiden osuus oli 270 tuhatta euroa (-5,0 %) 
ja henkilösivukulujen osuus 3 tuhatta euroa (-0,2 %). Palkat pienenivät merkittävimmin vakinaisten ja määräaikaisten 
työsuhteisten, vuosilomansijaisten ja työllisyyspalkkaisten osalta. Henkilösivukulut eivät pienentyneet edellisestä vuo-
desta samassa suhteessa palkkojen kanssa johtuen vuotta 2018 koskevan lopullisen tapaturmavakuutusmaksun perus-
teella maksetun palautuksen kirjaamisesta vuodelle 2019. 
 
   Palvelujen ostot toteutuivat 9,033 milj. eurona, mikä oli 376 tuhatta euroa (+4,3 %) edellisvuotta enemmän. Palvelu-
jen ostoista suoraan kuntalaisille hankittujen lopputuotepalvelujen eli asiakaspalvelujen ostojen osuus oli 6,055 milj. 
euroa (67 %). Asiakaspalveluista suurimman osan muodostavat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon liit-
tyvät palveluostot Lapin sairaanhoitopiiriltä. Niiden osuus oli lähes 5,3 milj. euroa eli noin 87 % kaikista asiakaspalve-
luiden ostoista. Perusterveydenhuollon asiakaspalveluostot olivat noin 448 tuhatta euroa (19,7 %) suuremmat edellis-
vuoteen verrattuna. Vastaavasti erikoissairaanhoidon kulut pienenivät vuoteen 2019 nähden noin 256 tuhatta euroa (-
9,2 %). Alla olevissa taulukoissa on esitetty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kulujen kehitys vuodesta 
2017 alkaen. Perusterveydenhuollon budjettiluku on muutetun talousarvion mukainen sisältäen lisämäärärahan +600 
tuhatta euroa. 
 
 

 
 
 
Perusterveydenhuollon kulujen kasvu edelliseen vuoteen nähden johtui perustason vuodeosastohoidon kulujen kas-
vusta 447 tuhannella eurolla (+61,2 %) ja suun terveydenhuollon kulujen 73 tuhannen euron (+36,9 %) kasvusta. Avo-
hoidon kulut pienentyivät 59 tuhatta euroa (-4,9 %) ja psykiatrian kulut 13 tuhatta euroa (-10,2 %) vuodesta 2019. 
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   Muut palvelujen ostot kasvoivat vuoteen 2019 nähden 347 tuhatta euroa (+13,2 %). Suurin kasvu oli asiantuntija- ja 
ICT-palveluiden ostoissa. 
 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut (1,036 milj. euroa) kasvoivat 25 tuhatta euroa (+2,4 %) vuoteen 2019 
nähden. Suurin kasvu oli lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa, joiden hankintakulut olivat 55 tuhatta enemmän kuin edelli-
senä vuonna (+87,9 %). Kaluston ja koneiden hankintakulut olivat puolestaan 34 tuhatta euroa edellisvuotta suurem-
mat (+53,4 %) ollen kuitenkin noin 17 tuhatta euroa vähemmän kuin vuonna 2018. 
 
   Avustuskulut (542 tuhatta euroa) ylittivät vuoden 2019 tason noin 38 tuhannella eurolla (+7,5 %). Yhteisöille makse-
tuissa avustuksissa oli kasvua noin 37 tuhatta euroa (+18,6 %), josta suurin osa johtui työmarkkinatuen kuntaosuuden 
kasvusta (+31 tuhatta euroa, +24,2 %). Kotitalouksille maksetut avustukset olivat samalla tasolla kuin vuonna 2019. 
 
   Vuokrakulut (330 tuhatta euroa) toteutuivat 47 tuhatta euroa (-12,5 %) edellisvuotta pienempinä. Tämä johtui 
osaksi asuinhuoneistojen vuokrakulujen pienentymisestä. 
 
   Muut toimintakulut (136 tuhatta euroa) toteutuivat noin 17 tuhatta euroa edellisvuotta suurempina. 
 
   Rahoituskulut (214 tuhatta euroa) olivat 34 tuhatta euroa pienemmät (-15,9 %) kuin vuonna 2019. Tämä johtuu kor-
kokulujen pienentymisestä ja osaltaan siitä, että luottotappioita kirjattiin edellisvuotta vähemmän. 
 
   Poistot ja arvonalentumiset (510 tuhatta euroa) olivat 144 tuhatta euroa (+39,4 %) enemmän kuin vuonna 2019. 
Poistojen kasvu aiheutui kertaluonteisista poistoista liittyen aktivoituihin kaavoituskuluihin ja Isohaaran kalatiehen. 
Nämä kertaluonteiset poistot olivat yhteensä 140 tuhatta euroa. 
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Rahoituslaskelma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 € 2020 2019

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 157 397

    Satunnaiset erät 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät -129 -74

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 675 -1 633

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 020 480

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 145 214

Toiminnan ja investointien rahavirta 517 -615

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -106 -52

       Antolainasaamisten vähennykset 67 189

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -592 -600

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 442 792

    Oman pääoman muutokset 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset -1 164 -4

Rahoituksen rahavirta -352 325

Rahavarojen muutos 165 -290

Rahavarat 31.12. 214 49

Rahavarat 1.1. 49 339

165 -290

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € 1 190 201

Investointien tulorahoitus, % 177 34

Laskennallinen

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

Kassan riittävyys, pv 4 1

Asukasmäärä 1 808 1 837
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Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €  
 
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijää-
mäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vah-
vistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia 
kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voi-
daan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos 
kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi 
muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 
 
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 korko-
jen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa 
tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lai-
nanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa 
oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodis-
tukset. 
 
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: 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       26 

Investointimenot 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 
 

 

Rahoituslaskelman analysointi 
 

Rahoituslaskelman sisältö 
Rahoituslaskelmassa esitetään kunnan tilikaudenaikaiset rahan lähteet ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjat-
tujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli sitä, miten kunnan rahavarat muuttuvat toiminnan johdosta 
tilikauden aikana. Kunnan tuloslaskelman ja taseen tavoin rahoituslaskelmassa esitetään ainoastaan ulkoiset erät, 
jotka ovat syntyneet liiketapahtumista kunnan ja kunnan ulkopuolisten organisaatioiden välillä. 

 

Toiminnan ja investointien rahavirta 
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se 
kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja käytettäväksi investointeihin 
ja rahoituksellisen aseman muutokseen, kuten lainanlyhennyksiin. 
Tilikauden 2020 toiminnan rahavirta oli 1,028 milj. euroa, mikä oli 705 tuhatta euroa enemmän kuin 
edellisellä tilikaudella. Vuosikate kasvoi edelliseen vuoteen nähden 760 tuhatta euroa. Muutoksen syitä on analysoitu 
tarkemmin tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä, mutta merkittävin syy toiminnan rahavirran kasvuun oli valtion-
osuusrahoituksen suurentuminen. 
   Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vas-
taavien luovutusvoitot ja –tappiot sekä pakollisten varausten muutokset. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja kertyi 
tilikaudella yhteensä 129 tuhatta euroa, jotka syntyivät kiinteistöjen ja Asunto Oy Puistomäentien osakkeiden myynti-
voitoista. Kiinteistömyyntejä oli pääasiassa Kilpisjärvellä. 
   Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden myynnistä 
saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden 2020 investointien rahavirta oli - 511 tuhatta euroa. Toiminnan ja in-
vestointien rahavirta oli kokonaisuudessaan positiivinen 517 tuhatta euroa.  
   Vuoden 2020 ulkoiset investointimenot toteutuivat 1,675 milj. eurona ollen 42 tuhatta euroa suuremmat kuin edelli-
senä vuonna. Rahoitusosuudet investointeihin (Hetan liikuntahalli ja lentoaseman kiitoradan päällystys) olivat 1,020 
milj. euroa. Vuoden 2020 nettoinvestoinnit olivat 666 tuhatta euroa ja nettoinvestointien toteuma-aste oli 43 %, jossa 
on huomioitu keskeneräisenä investointina olleen toteutumattoman Kilpisjärven monitoimitalon julkisivuvalaistuksen 
suunnittelukulujen (10,5 tuhatta euroa) kirjaaminen käyttötalouteen. Nettoinvestoinneista jäi keskeneräisiksi investoin-
neiksi 226 tuhatta euroa, josta 148 tuhatta euroa aiheutui keskeneräisistä kaavateistä. Muita keskeneräisiksi jääneitä 
investointeja olivat Enontekiön lentoaseman hankintaan ja Hetan vanhan ala-asteen purkamiseen liittyvät aktivoitavat 
kulut sekä Kilpisjärven rivitalon suunnittelukulut.  
   Merkittävimmät vuoden 2020 investoinnit olivat Hetan liikuntahallin kunnostamisen ja uuden kuntosalin rakentami-
sen loppuun saattaminen, Kilpisjärven kaavateiden rakentaminen ja Hetan lämpölaitoksen hankinta sekä täysimääräi-
sellä valtion rahoituksella korvattava Enontekiön lentoaseman kiitoradan päällystystyö. Muita investointeja olivat He-
tan liikekiinteistön (Op-talo) sähköasennukset, Hetan lentoaseman hankintaan liittyvät aktivoitavat kulut, kiinteistöjen 
aktivoitavat purkukustannukset Hetassa (ns. Rinteen talo ja vanha ala-aste), Kilpisjärven rivitalon suunnittelu, Kilpisjär-
ven kaavoitus, moottorikelkkareittien merkintöjen ja rakenteiden uusiminen ja kolmen moottorikelkan sekä opetustoi-
men it-laitteiden hankinta. 
   Kunnan investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti oli 177 %, kun se edellisenä 
vuonna oli 34 %. Toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymä oli tilinpäätöshetkellä 1,190 milj. euroa 
positiivinen. Edellisessä tilinpäätöksessä se oli positiivinen 201 tuhatta euroa. 
 

Rahoituksen rahavirta 
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavirtoja, jotka on tarvittu varsinaisen toiminnan ja investointien rahoittamiseksi 
sekä rahoitusaseman muuttamiseksi tilikauden aikana. Rahoituksen rahavirta toteutui päättyneellä tilikaudella 352 
tuhatta euroa negatiivisena. 
   Vuonna 2020 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 592 tuhatta euroa, joka oli 8 tuhatta 
euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytaikaista lainaa otettiin 1,450 milj. euroa, joka oli Kuntarahoitus Oyj:n 
kuntatodistusohjelman mukaista lainaa. Kokonaisuutena kunnan lainakanta kasvoi 850 tuhatta euroa. 
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   Antolainasaamiset lisääntyivät tilikaudella 39 tuhatta euroa johtuen Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille 
myönnetystä pitkäaikaisesta lisälainasta. Kaikki Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille myönnetyt pitkäaikaiset 
lainat (595 tuhatta euroa) on muutettu pääomalainaksi. 
   Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyvät toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden 
muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos. Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos oli rahavir-
ran kannalta yhteensä viisi tuhatta euroa negatiivinen. Vaihto-omaisuuden määrässä ei ollut oleellista muutosta. Ly-
hytaikaiset saamiset kasvoivat tilikaudella 896 tuhatta euroa. Lyhytaikaisiin saamisiin kuuluvat myyntisaamiset pienen-
tyivät 172 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset lainasaamiset 43 tuhatta euroa. Muut saamiset puolestaan kasvoivat 866 tu-
hatta euroa ja siirtosaamiset 245 tuhatta euroa. Muihin saamisiin sisältyy lentoaseman kiitoradan päällystystyöhön 
liittyvään investointiin saatavan valtion täysimääräisen 901 tuhannen euron suuruisen rahoitusosuuden jaksotus, 
jonka maksatus kunnalle on toukokuussa 2021.  Korottomat velat vähentyivät tilikauden aikana noin 263 tuhannella 
eurolla, mikä pienensi rahoituksen rahavirtaa. Pienentyminen johtui pääosin ostovelkojen vähentymisestä. 
   Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydestä lainojen hoitoon. Kunnan vuoden 2020 laskennallinen lainan-
hoitokate oli 1,8, mikä oli edellisvuoden lainanhoitokatetta (0,8) parempi. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla silloin, 
kun se saa suuremman arvon kuin 2. Jos tunnusluku jää alle 1, on se heikko. Tyydyttävällä tasolla se on välillä 1-2. 

 

Rahavarojen muutos 
Kunnan vuoden 2020 rahavarojen muutos oli 165 tuhatta euroa positiivinen. Kassavarat olivat vuoden lopussa 214 
tuhatta euroa. Kassan riittävyyttä kuvaavan tunnusluvun arvo 4 kuvaa sitä, että tilinpäätöshetken rahavaroilla olisi 
kyetty kattamaan kaikki kassasta maksut 4 päivän ajan. Edellisen tilinpäätöksen aikaan tunnusluvun arvo oli 1. Rahava-
rojen tasoa arvioitaessa on huomioitavaa kuitenkin se, että tilikauden aikana tehdyt nettoinvestoinnit on rahoitettu 
osaksi ilman lainanottoa eli kassasta. Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otettiin 1,450 milj. euroa lyhytaikaista lainaa in-
vestointimenojen ollessa 1,675 milj. euroa. 
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Tase 

 

 
 

1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Muut pitkävaikutteiset menot 21 0

21 0

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 603 586

    Rakennukset 4 870 3 949

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 108 1 333

    Koneet ja kalusto 217 114

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 242 937

7 039 6 920

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 5 729 5 740

    Muut lainasaamiset 1 652 1 614

7 381 7 354

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 11 12

11 12

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 280 453

    Lainasaamiset 40 83

    Muut saamiset 1 104 238

    Siirtosaamiset 372 127

1 796 900

Rahat ja pankkisaamiset 214 49

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 464 15 235
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1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Edellisten tilikausien ylijäämä 1 478 1 446

    Tilikauden ylijäämä 649 32

8 804 8 155

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 38 40

38 40

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 369 369

369 369

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Valtion toimeksiannot 0 0

    Lahjoitusrahastojen pääomat 29 36

    Muut toimeksiantojen pääomat 7 5

36 41

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 1 403 1 995

1 403 1 995

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 3 592 2 150

    Saadut ennakot 18 29

    Ostovelat 1 062 1 336

    Muut velat 128 123

    Siirtovelat 1 013 996

5 812 4 634

Vieras pääoma yhteensä 7 215 6 629

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 464 15 235

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 53,8 53,9

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38,8 37,6

Kertynyt yli‐/alijäämä, 1 000 € 2 127 1 478

Kertynyt yli‐/alijäämä, €/asukas 1 176 804

Lainakanta 31.12., 1 000 € 4 995 4 145

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 763 2 256

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 5 076 4 258

Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 2 808 2 318

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 1 652 1 614

Asukasmäärä 1 808 1 837
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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. 
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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. 

 
 
 
Taseen analysointi 
 

Taseen sisältö 
Tase kuvaa kunnan omaisuus- ja pääomaeriä tilikauden päättymishetkellä ryhmiteltynä luonteensa mukaisiin omai-
suus- ja pääomaeriin. 

 

Taseen kokonaisuus 
Kunnan taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 16,464 milj. euroa, mikä oli 1,229 milj. euroa enemmän kuin edelli-
sen vuoden lopussa.  

 

Vastaavaa 
Taseen merkittävimmät erät ovat pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset, jotka muodostivat 88 % 
taseen loppusummasta. Näiden tase-erien arvo kasvoi 147 tuhatta euroa vuodesta 2019. 
   Vaihtuvat vastaavat suurentuivat 1,061 milj. eurolla, mikä johtuu pääasiassa muihin saamisiin sisältyvästä lentoase-
man kiitoradan päällystystyöhön liittyvästä investoinnin rahoitusosuuden jaksotuksesta ja rahavarojen kasvusta, joka 
oli 165 tuhatta euroa. 
 

Vastattavaa 
Taseen vastattavien merkittävin erä on oma pääoma, joka oli 8,804 milj. euroa ja 53 % taseen loppusummasta. Oma 
pääoma kasvoi vuoden aikana 649 tuhannella eurolla tilikauden ylijäämän vuoksi. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia 
oikaisuja edellisten tilikausien ylijäämään ei tehty. 
   Kunnan omavaraisuusaste oli 53,8 prosenttia, mikä oli samalla tasolla kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Kuntatalou-
den yleinen hyvä tavoitetaso on 70 prosenttia. 
   Vieras pääoma kasvoi yhteensä 587 tuhatta euroa johtuen lähinnä lyhytaikaisten lainojen kasvusta. Kuntatodistusoh-
jelman mukainen lyhytaikaisen lainan lisäys oli 1,450 milj. euroa. Kaikkiaan kunnan lainakanta kasvoi edellisen tilinpää-
töksen tilanteesta 850 tuhannella eurolla ja korollisen vieraan pääoman määrä oli tilikauden lopussa 4,995 milj. euroa. 
Asukaskohtainen lainakanta kasvoi 507 eurolla 2 763 euroon, mikä on valtakunnallisessa vertailussa maltillinen asu-
kaskohtainen lainamäärä. 
   Suhteellinen velkaantuneisuus oli 38,8 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin 
lähes 39 prosenttia kunnan vieraan pääoman takaisinmaksamiseksi. Velkojen ja vastuiden osuus käyttötuloista oli 39 
prosenttia. Tunnusluku kertoo, että koko vuoden käyttötuloista tarvittaisiin noin 39 prosenttia vieraan pääoman ja 
vuokravastuiden takaisinmaksamiseksi. 
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Kokonaistulot ja –menot 
 

 

1 000 € 2020 2019

TULOT

Toiminta

    Toimintatuotot 2 399 2 496

    Verotulot 6 394 6 263

    Valtionosuudet 9 753 8 789

    Korkotuotot 5 5

    Muut rahoitustuotot 450 586

    Tulorahoituksen korjauserät

    - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

      luovutustulot -129 -81

Investoinnit

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 020 488

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 145 214

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten vähennykset 67 189

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0

    Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 442 792

    Oman pääoman lisäykset 0 0

Kokonaistulot yhteensä 21 545 19 741

MENOT

Toiminta

    Toimintakulut 17 629 17 495

    - Valmistus omaan käyttöön 0 0

    Korkokulut 19 37

    Muut rahoituskulut 194 211

    Tulorahoituksen korjauserät

     - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

       luovutustappiot 0 -8

Investoinnit

    Investointimenot 1 675 1 640

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten lisäykset 106 52

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 592 600

    Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0

    Oman pääoman vähennykset

Kokonaismenot yhteensä 20 216 20 027

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 21 545 - 20 216 = 1 329

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = 165 -  -1 164 = 1 329

Kokonaistulojen ja -menojen analysointi:

Vuoden 2020 kokonaistulot olivat 21,5 milj. euroa ja kokonaismenot 20,2 milj. euroa.

Kokonaistulot kasvoivat edellisvuodesta 1,8 milj. euroa johtuen pääasiassa valtionosuuksien ja lyhytaikaisten lainojen

sekä investointien rahoitusosuuksien lisäyksestä. Myös verotulot olivat edellistä vuotta suuremmat.

Kokonaismenot puolestaan kasvoivat noin 0,2 milj. eurolla johtuen lähinnä toimintakulujen ja antolainasaamisten

lisäysten kasvusta.



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       34 

Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilin-
päätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. 
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varo-
jen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
Konsernituloslaskelmassa esitetään yhdistelmä kunnan ja sen tytär-, osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöistä sekä kun-
tayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä.  Konsernituloslaskelma ja siitä esitettävät tunnusluvut kuvaavat kuntakonsernin 
tulorahoituksen riittävyyttä ja toiminnan taloudellista tulosta. 
 

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

 

 

  

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt

   Yhtiöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 3 -

Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat 

yhtiöt 3 -

Kuntayhtymät 4 -

Osakkuusyhteisöt 1 1

Yhteensä 11 1

Yhdistely konsernitilinpäätökseenKonsernitilinpäätökseen yhdisteltyt 

yhteisöt
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Konsernin toiminnan ohjaus 
 
Kunnan konserniohjeessa on määritelty konserniohjeen tarkoitus ja tavoite, soveltamisala, ohjeen sitovuus, konserni-
johto ja toimielinten toimivallanjako sekä konserniyhtiöiden johtaminen ja hallinto. Konserniohje sisältää mm. tytäryh-
teisöjen neuvotteluvelvoitteet, konserniraportoinnin sekä tarkastusta ja valvontaa koskevat velvoitteet. Konsernioh-
jeessa linjataan hankintoja, henkilöstöpolitiikkaa, riskienhallintaa ja tietoturvapolitiikkaa, konsernipalveluita sekä tie-
dotusta. Konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto määrittelee kunnan tavoitteet ja sen mukaiset kunnan omistajapo-
litiikan linjaukset sekä päättää kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista ta-
voitteista.  
 
Enontekiön kuntakonsernin konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa. 
Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat ja antanut yhtiökokousedustajille ohjeita 
mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta 
tärkeimpiin käsiteltäviin asioihin. 
 
Konsernin toiminnan ohjaamista kehitetään edelleen kunnassa mm. raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan osalta.  

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat  
 

Konsernirakenteen muutokset 

Kiinteistö Oy Ounasmajat sulautui Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntoihin vuoden 2020 alussa. 

Tilinpäätösvuonna As. Oy Enontekiön Puistomäentie 4-6 lakkasi olemasta omistusyhteysyhteisö, koska kunta myi vii-

meiset omistamansa osakkeet edellä mainitusta yhtiöstä. 

 

 

Kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen vuoden 2020 tulokset 

 

 

 
  

1 000 euroa 2020 2019

Tytäryhteisöt

   As. Oy Jussaeno 0 0

   Enontekiön Kehitys Oy -22 -47

   Enontekiön Sähkö Oy 1 137

   Enontekiön Vesihuolto Oy 13 -4

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot 7 0

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo -9 -7

Osakkuusyhteisöt

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 0 0

   Kyrön Vesihuolto Oy -21 -14
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Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Enontekiön kuntakonsernin tulevaisuuden haasteet ovat suuria lähinnä kiinteistöyhtiöiden investointien osalta.  
 
Enontekiön Sähkö Oy:n investointitarpeet ovat suuret, koska aikaisempina vuosina verkoston riittävää saneerausta ei 
ole tehty.  Valtuusto päättikin vuonna 2020 myydä sähköyhtiön osakkeet. 
 
Enontekiön Vesihuolto Oy:n merkittävät investointihankkeet ovat Kilpisjärven vesi- ja viemäriverkoston uudistaminen 
ja Hetan jätevedenpuhdistamon suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnitelmat ja esisuunnitelmat sekä budjetit 
ovat olemassa. Tässä vaiheessa n. 3,2 miljoonan euron investointien suorittaminen on mahdotonta.  
 
Kiinteistö Oy Enontekiön asuntojen kunnostustöiden painopistealueet ja etenemisjärjestys on tehty laaditun kuntokar-
toituksen perusteella. Suunnittelutyötä jatkettiin.  Suunnittelutyön lähtökohtana on asettaa sellaiset kunnostustyöt 
etusijalle, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus ennalta arvaamattomien vahinkojen syntymisen vähentämiseen, 
jotta käyttöaste pysyy jatkossakin vähintään nykytasolla. Tulevien kunnostustöiden rahoituksen varmistamiseksi vuok-
riin kohdistuu jatkossakin korotuspaineita. 
 
Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen ylläpito ja tarvittavat remontoinnit vaikuttavat yhtiön taloudelliseen 
tilanteeseen. Selvitystyö kiinteistöjen tulevaisuudesta on tehty ja esitykset yhtiön tulevaisuudesta tulevat päätöksen-
tekoon lähiaikana. Tavoitteena on yhdistää kunnan liikekiinteistöt saman yhtiön alle ml. virastotalo. Työ on loppusuo-
ralla. 
 

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätös-
ten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä 
noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. 
 
Toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa  
 
Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.  Konserniohjeen 
mukaan mm. kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kun-
nan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin ja seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvit-
taessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.  
 
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä 
 
Kunnanhallitus on vuonna 2020 ohjannut yhtiöitä tarvittaessa.  Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on nimennyt 
yhtiökokousedustajat ja antanut yhtiökokousedustajille ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta 
sekä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus on 
linjannut yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaperusteita.   
 
Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi 
 
Valtuusto on asettanut kuntakonsernin tavoitteet kunnan talousarviossa 2020 ja tavoitteiden toteutuminen on selos-
tettu myöhemmin toimintakertomuksessa. 
 
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi 
 
Tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta on seurattu yhtiöiden toimittamien tietojen ja raporttien pohjalta ja keskusteluin 
yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Kuntakonsernin johtoryhmä on kokoontunut vuoden 2020 aikana tarvittaessa. Ty-
täryhtiöiden toimitusjohtajia on kuultu tarvittaessa kunnanhallituksen kokouksissa ja valtuustoseminaareissa.   
 
Keskitettyjen konsernitoimintojen ja –palveluiden käyttö 
 
Konserniohje sisältää ohjeistusta keskitetyistä konsernitoiminnoista mm. hankinnoista ja henkilöstöpolitiikasta.  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       37 

Konsernipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka konserniyhteisö tuottaa keskitetysti muille konserniyhteisöille. Tällai-
sia palveluja voivat olla mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, taloushallinnon palvelut, tietohallinnon palvelut ja muut 
hallinnon palvelut ja arkistointi sekä monistus- ja painatuspalvelut. 
Kunta tuottaa kunnan määräämisvallassa oleville yhtiöille taloushallinnon palveluja, osittain toimitilapalveluja, tieto-
hallinnon palveluita ja kopiointipalvelua. Hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella.   
 
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä 
 
Kukin tytäryhtiö vastaa riskien kartoittamisesta, vahinkojen ehkäisemisestä ja vakuuttamisesta. Kunta on kilpailuttanut 
vakuutukset ja yhtiöt arvioivat vakuutustarpeensa ja tekevät vakuutussopimukset vakuutusyhtiöiden kanssa. 
 
Riskien arviointi ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja vakuuttamiseksi ovat yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan 
vastuulla.  
 
Yhtiöiden toimitusjohtajilta saadun tiedon mukaan mm. tilaukset, laskujen tarkastus ja maksatus, tilinkäyttöoikeudet, 
vakuutukset on asianmukaisesti hoidettu yhtiöissä. 
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Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 

 

 

KONSERNITULOSLASKELMA
1 000 € 2020 2019

Toimintatuotot 8 457 8 571

Toimintakulut -22 984 -22 860

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -10 -7

Toimintakate -14 537 -14 296

Verotulot 6 394 6 263

Valtionosuudet 9 753 8 789

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 11 18

    Muut rahoitustuotot 472 619

    Korkokulut -61 -95

    Muut rahoituskulut -201 -218

Vuosikate 1 831 1 080

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 190 -1 024

    Arvonalentumiset 0 0

Satunnaiset erät -1 0

Tilikauden tulos 641 56

Tilinpäätössiirrot 0 1

Tilikauden verot 12 -30

Laskennalliset verot 5 -4

Vähemmistöosuudet 0 0

Tilikauden ylijäämä 657 23

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 37 37

Vuosikate/Poistot, % 154 106

Vuosikate, €/asukas 1 013 588

Asukasmäärä 1 808 1 837

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

=100 * Toimintatuotot / Toimintakulut

Vuosikate prosenttia poistoista

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



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       39 

 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 € 2020 2019

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 831 1 080

    Satunnaiset erät -1 0

    Tilikauden verot 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät -161 7

1 670 1 087

Investointien rahavirta

    Investointimenot -2 941 -2 409

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 033 492

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 145 246

-1 763 -1 671

Toiminnan ja investointien rahavirta -93 -584

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -106 -52

       Antolainasaamisten vähennykset 67 183

-39 131

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 499 261

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -888 -913

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 440 787

1 051 135

    Oman pääoman muutokset 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 10 -1

       Vaihto-omaisuuden muutos 55 -2

       Saamisten muutos -398 231

       Korottomien velkojen muutos -315 -202

-648 27

Rahoituksen rahavirta 365 292

Rahavarojen muutos 272 -292

Rahavarat 31.12. 2 251 1 978

Rahavarat 1.1. 1 978 2 270

272 -292

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € 526 -158

Investointien tulorahoitus, % 96 56

Laskennallinen

lainanhoitokate (>2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko) 1,4 1,0

Kassan riittävyys, pv 30 27
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 43 52

    Muut pitkävaikutteiset menot 71 175

    Ennakkomaksut 8 26

122 254

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 828 707

    Rakennukset 11 142 10 120

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 866 7 144

    Koneet ja kalusto 450 388

    Muut aineelliset hyödykkeet 13 16

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 116 1 196

20 414 19 570

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 24 34

    Muut osakkeet ja osuudet 2 612 2 623

    Muut lainasaamiset 36 35

2 673 2 692

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 209 22 516

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 192 208

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 188 243

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 37 41

    Lyhytaikaiset saamiset 2 679 1 872

2 715 1 913

Rahat ja pankkisaamiset 2 251 1 978

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 154 4 134

VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 555 26 858
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Muut omat rahastot 1 834 1 870

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 140 2 087

    Tilikauden ylijäämä 657 23

11 309 10 658

VÄHEMMISTÖOSUUDET 70 69

PAKOLLISET VARAUKSET

    Eläkevaraukset 0 0

    Muut pakolliset varaukset 491 532

491 533

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 253 258

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 210 6 633

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 727 2 674

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 874 2 438

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 620 3 595

16 432 15 340

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 555 26 858

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuusaste, % 40 40

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 67 65

Konsernin kertynyt yli‐/alijäämä, 1 000 € 2 798 2 110

Konsernin kertynyt yli‐/alijäämä, €/asukas 1 547 1 149

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 10 084 9 071

Konsernin lainakanta 31.12., €/asukas 5 577 4 938

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 10 330 9 394

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 5 714 5 114

Konsernin lainasaamiset, 1 000 € 36 35

Asukasmäärä 1 808 1 837
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Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
 

Tilikauden tuloksen käsittely  
 
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Kunnanhallitus esittää tilikauden 649.218,84 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden ylijäämä siirretään ta-
seen tilikauden ylijäämä -tilille. 
 

Talouden tasapaino 
 
Konsernitason kriisikuntakriteerien osalta uutta arviointimenettelyä sovelletaan konsernitilinpäätöksiin kertyneisiin 
alijäämiin ja konsernitilinpäätöksistä laskettaviin tunnuslukuihin (kuntalaki 148.4 §). Konsernitason kriisikuntamenet-
tely edellyttää konsernitilinpäätöksiä kaikilta kunnilta. 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä ns. kriisikuntamenettelyä koskevat 
säännökset on siirretty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetusta laista uuteen kuntalakiin.  
 
Kuntalain (118 §) mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos 
- kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa – Taseessa ei alijäämää  
- kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltä-
neessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohden TAI 
-kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyttäneet kaikki laissa säädetyt 
raja-arvot, jotka ovat: 
1. kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 30 §:n mu-
kaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;  
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimää-
räinen tuloveroveroprosentti;  
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän 
vähintään 50 prosentilla;  
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. 
 
Enontekiön kuntakonserni ei täytä edellä olevan mukaisia arviointimenettelyn kriteerejä.  
 
Konsernin taloudelliset haasteet ovat kuitenkin suuria mm. investointitarpeiden takia kuten konsernin toimintakerto-
muksen osalta käy ilmi. Kunnan on edelleen panostettava kestävään talouteen. 
 
 

 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/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 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

HALLINTO

   Toimintatuotot 169 0 169 152 -17 -10 % 198

       Henkilöstökulut                -789 0 -789 -719 70 9 % -839

       Palvelujen ostot                -350 -100 -450 -500 -50 -11 % -334

       Muut toimintakulut -267 0 -267 -250 17 6 % -268

   Toimintakulut -1 405 -100 -1 505 -1 469 36 2 % -1 442

TOIMINTAKATE -1 236 -100 -1 336 -1 317 20 1 % -1 244

PERUSTERVEYDENHUOLTO

   Toimintatuotot 10 0 10 15 5 51 % 5

       Henkilöstökulut                -105 0 -105 -104 1 1 % -98

       Palvelujen ostot                -2 327 -600 -2 927 -2 835 92 3 % -2 396

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -2 432 -600 -3 032 -2 939 93 3 % -2 494

TOIMINTAKATE -2 422 -600 -3 022 -2 924 98 3 % -2 489

ERIKOISSAIRAANHOITO

   Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

       Henkilöstökulut                -7 0 -7 -7 0 0 % -7

       Palvelujen ostot                -2 983 0 -2 983 -2 531 452 15 % -2 786

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -2 990 0 -2 990 -2 538 452 15 % -2 793

TOIMINTAKATE -2 990 0 -2 990 -2 538 452 15 % -2 793

PELASTUSTOIMI

   Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

       Henkilöstökulut                -13 0 -13 -12 1 5 % -13

       Palvelujen ostot                -298 0 -298 -298 0 0 % -293

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -311 0 -311 -311 0 0 % -306

TOIMINTAKATE -311 0 -311 -311 0 0 % -306

HENKILÖSTÖ

   Toimintatuotot 0 0 0 14 14 29

       Henkilöstökulut                -130 0 -130 -128 3 2 % -71

       Palvelujen ostot                -23 -97 -120 -129 -9 -8 % -34

       Muut toimintakulut -7 0 -7 -2 5 68 % -2

   Toimintakulut -161 -97 -258 -259 -2 -1 % -107

TOIMINTAKATE -161 -97 -258 -246 12 5 % -78

Poikkeama *
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KÄYTTÖTALOUS TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

VIESTINTÄ

   Toimintatuotot 42 0 42 35 -7 -18 % 50

       Henkilöstökulut                -74 0 -74 -68 6 9 % -62

       Palvelujen ostot                -96 0 -96 -94 1 1 % -110

       Muut toimintakulut -12 0 -12 -7 5 43 % -11

   Toimintakulut -182 0 -182 -169 13 7 % -182

TOIMINTAKATE -140 0 -140 -134 6 4 % -133

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

   Toimintatuotot 74 0 74 115 41 56 % 89

       Henkilöstökulut                -164 0 -164 -179 -16 -10 % -181

       Palvelujen ostot                -265 -44 -309 -309 0 0 % -241

       Muut toimintakulut -116 -19 -135 -158 -23 -17 % -133

   Toimintakulut -544 -63 -607 -646 -39 -6 % -554

TOIMINTAKATE -470 -63 -533 -531 2 0 % -465

INFRASTRUKTUURI

   Toimintatuotot 766 0 766 853 87 11 % 897

       Henkilöstökulut                -404 0 -404 -411 -7 -2 % -501

       Palvelujen ostot                -250 0 -250 -289 -39 -16 % -284

       Muut toimintakulut -300 0 -300 -314 -14 -5 % -325

   Toimintakulut -954 0 -954 -1 014 -60 -6 % -1 110

TOIMINTAKATE -188 0 -188 -161 27 14 % -213

OPETUSTOIMI

   Toimintatuotot 390 0 390 421 31 8 % 418

       Henkilöstökulut                -2 224 -6 -2 230 -2 204 26 1 % -2 241

       Palvelujen ostot                -653 -24 -677 -678 -1 0 % -771

       Muut toimintakulut -295 0 -295 -265 30 10 % -291

   Toimintakulut -3 171 -30 -3 201 -3 147 55 2 % -3 302

TOIMINTAKATE -2 781 -30 -2 811 -2 726 85 3 % -2 884

VARHAISKASVATUS

   Toimintatuotot 96 0 96 90 -5 -5 % 123

       Henkilöstökulut                -662 0 -662 -576 85 13 % -630

       Palvelujen ostot                -81 0 -81 -85 -4 -5 % -116

       Muut toimintakulut -165 0 -165 -120 45 27 % -137

   Toimintakulut -908 0 -908 -781 127 14 % -883

TOIMINTAKATE -812 0 -812 -691 121 15 % -760

VAPAA-AIKA, NUORISO JA KULTTUURI

   Toimintatuotot 132 0 132 136 3 3 % 132

       Henkilöstökulut                -380 0 -380 -367 13 4 % -330

       Palvelujen ostot                -260 0 -260 -248 13 5 % -225

       Muut toimintakulut -198 0 -198 -188 10 5 % -184

   Toimintakulut -838 0 -838 -802 36 4 % -739

TOIMINTAKATE -706 0 -706 -666 39 6 % -607

Poikkeama *
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KÄYTTÖTALOUS TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

SOSIAALITOIMI

   Toimintatuotot 529 -9 520 568 48 9 % 556

       Henkilöstökulut                -1 912 47 -1 865 -1 778 86 5 % -1 855

       Palvelujen ostot                -1 067 0 -1 067 -1 035 32 3 % -1 067

       Muut toimintakulut -588 -141 -729 -741 -11 -2 % -660

   Toimintakulut -3 567 -94 -3 661 -3 554 107 3 % -3 582

TOIMINTAKATE -3 039 -103 -3 142 -2 987 155 5 % -3 026

KUNTA YHTEENSÄ

   Toimintatuotot 2 208 -9 2 199 2 399 200 9 % 2 496

       Henkilöstökulut                -6 863 41 -6 822 -6 553 269 4 % -6 826

       Palvelujen ostot                -8 653 -865 -9 518 -9 033 485 5 % -8 657

       Muut toimintakulut -1 947 -160 -2 107 -2 044 63 3 % -2 012

   Toimintakulut -17 463 -984 -18 447 -17 629 818 4 % -17 495

TOIMINTAKATE -15 256 -993 -16 249 -15 231 1 018 6 % -14 999

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 

 

Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä vastuut  

KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 

 
Vuoden 2020 tavoitteiden painopisteet ovat 

- peruspalvelut hyvät ja kestävällä pohjalla 

- kokonaiskehittäminen ml. viestintä ja maineenhallinta 

- osallisuuden ja henkilöstön ja luottamushenkilöiden osaamisen kehittäminen 

- digitaalisten toimintatapojen edistäminen kaikilla toimialoilla ja tytäryhtiöissä 

- roskaton Enontekiö 
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1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Vastuu 

Riittävät ja kestävät peruspalvelut 
suomenkielellä ja saamenkielellä 

Toimialapalautteesta tehty yhteen-
veto 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Yhteishengen ja myönteisen ilmapii-
rin vahvistaminen 

Johtoryhmän laadullinen arvio  
Palaute kehityskeskustelusta 
Järjestetään Enontekiö-viikko kunta-
laisten, yritysten, yhdistysten ja kun-
nan toimesta  

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Osallisuuden kokeminen Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet 
palveluiden kehittämisessä (kysely)  
Foorumit kokoontuvat vähintään 
kaksi kertaa 
Idea- ja kokeilukulttuuri toimii 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Aktiivisiin ja terveisiin elämäntapoi-
hin kannustaminen 

HYTE-työn näkyvyyden lisääminen  Kaikki palvelu- ja toimialat sekä yh-
tiöt 

Asumisen kehittäminen Asuntojen käyttöaste vähintään 90 
% 
Asuntojen lämmitysjärjestelmät 
ovat 50 %:sti hiilineutraalit. 
Asuntotuotannon lisääminen   
(kunta ja muut toimijat) 

Hallitus, lautakunnat, palvelu- ja toi-
mialat, asuntoyhtiöt 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Vastuu 

Luontomatkailun markkinointi kehit-
tyy 

Digitaalinen markkinointi lisääntyy 
(kampanjat lisääntyvät) 

Hallitus 

Matkailijoiden määrä kasvaa Rekisteröidyt yöpymiset kasvavat 
vähintään 8 %. 

Elinvoiman palveluala 

Tapahtumia kehitetään 8 vuoden-
ajalle 

Enontekiöllä tapahtuu 
–vuosikello toteutetaan 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkeinoja kehite-
tään yhteistyössä paliskuntien ja 
luontaiselinkeinojen harjoittajien 
kanssa 

Yhteisten tapaamisten ja yhteyden-
ottojen määrä kasvaa 

Kaikki toimialat 

Lähiruokaa saadaan kuntalaisten ja 
matkailijoiden pöytään 

Lähiruokaprosentti vähintään 20 % Hallitus, hallinto, elinvoiman palve-
luala 

Poro- ja luontaiselinkeinojen hyvää 
mainetta tuetaan 

Kunta viestii poro- ja luontaiselinkei-
noista 
(viestintä ja markkinointi listaa toi-
met) 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat ja yhtiöt 
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2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Vastuu 

Fyysinen ympäristö houkuttelee 
asukkaita, yrittäjiä ja matkailijoita 
puoleensa 

Suunnitelmallinen maankäyttö  
Aktivointitoimet kylien ilmeen pa-
rantamiseen lisääntyvät 
Ilmastomuutos huomioitu kunnan 
erilaisissa suunnitelmissa 
Ympäristöystävällisiä ratkaisuja toi-
meenpantu 
Jätehuollosta saatu palaute hyvä 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Saavutettavuuden parantaminen Edunvalvontasuunnitelma on päivi-
tetty ja toimeenpantu 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Enontekiöllä on hyvä ja tunnettu 
maine 
 

Kunnan mainetutkimuksen tulos 
Kunnan ilmapiirin myönteisyys 
(viestintä&markkinointi vastaa selvi-
tyksen teosta) 

Kunnanjohtaja 
Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat ja yhtiöt 
 

Jokainen kunnan työntekijä ja luot-
tamushenkilö on viestijä ja toimii 
viestintä- ja someohjeiden mukai-
sesti 

Työntekijät ja luottamushenkilöt 
viestijänä -koulutus 
Laadullinen arvio   

Kunnanjohtaja 
Kaikki toimialat ja yhtiöt 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Vastuu 

Yritysmyönteisyys ml. päätöksen-
teko 

Yritysvaikutusten arviointi käytössä 
valtuustossa, hallituksessa ja lauta-
kunnissa 
Yritysfoorumi toimii ja toimintaa 
monipuolistetaan 
Yrittäjille järjestetään koulutusta 

Valtuusto, hallitus, lautakunnat sekä 
palvelu- ja toimialat 

Työllisyyden tukeminen Työllisyyden edistämisen toimenpi-
desuunnitelma valmis ja toimeen-
pano käynnistetty. 
Työllisyysaste kasvaa 

Kunnanhallitus, palvelu- ja toimialat 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Vastuu 

Luottamushenkilöiden ja työntekijöi-
den yhteistoiminta ja vuoropuhelu 
toimii kunnan arvojen mukaisesti 

Yhteisiä tilaisuuksia vähintään 4 ker-
taa vuodessa 
 

Kaikki 

Ennakoiva johtaminen Vähintään 1 keskustelutilaisuus tai 
tiedote kunnan tulevaisuuden näky-
mistä  
Kuntakonsernin kehittämispaja ko-
koontuu säännöllisesti 

Kunnanjohtaja ja vastuuviranhaltijat 
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Vuoropuhelu valmistelijoiden, päät-
täjien ja toimeenpanijoiden kesken 
toimii 
Virasto-organisaatio toiminnan pa-
lautekysely vastuuviranhaltijoille  
Oikaisuvaatimusten, kunnallisvali-
tusten ja kanteluiden ym. saadut 
päätökset kunnalle pääosin myön-
teisiä.  

Läpinäkyvä päätöksenteko Pöytäkirjat verkossa 
 
Valtuuston kokoukset julkiset 
 
Kunnanhallituksen kokouksista vä-
hintään 2 julkista 
Lisätään päätösviestintää ja huomi-
oidaan visuaalisuus 

Toimielimet ja kaikki palvelu- ja toi-
mialat 

Kiinteistönhallinta toimii Johtamista tiivistetään  
Yhtiöitä on kuntakonsernissa vähen-
netty vuoden 2019 tilanteesta 
Tarpeettomista omistuksista luovu-
taan 

EKA, Ounasmajat, Kehitysyhtiö 
Virastotalo 

Digitalisaation edistäminen Asianhallintajärjestelmä toimii hyvin 
Etätyöpisteiden sijoittaminen kun-
nan kiinteistöihin selvitetään. 

Hallitus, hallinto, kaikki palvelu- ja 
toimialat 

Päätökset perustuvat sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävälle periaat-
teelle 

Päätösten laadullinen arvio neljässä 
prosessissa 

palvelualat ja toimialat 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Vastuu 

Rekrytointi onnistuu Rekrytointiprosessi kuvattu ja toimii 
Rekrytoinnin ja työolojen kehittämi-
nen 
Perehdytys tehdään henkilöstöoh-
jeen mukaan 

Henkilöstötoimiala, kaikki rekrytoin-
tiin osallistuneet toimielimet ja pal-
velu- ja toimialat ja yhtiöt 

Asiakaspalvelu onnistunut Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 
(asteikko 1-5) 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Sijaisuuskustannukset vähenevät Sijaisuuskulut 5 % pienemmät kuin 
v. 2018 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Osaamisen kehittämistä tuetaan Työnantaja linjannut osaamisen ke-
hittämisen tukemisen  
Osaamisen kehittämissuunnitelmat 
tehty 
Esimiesvalmennus säännöllistä 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 
Henkilöstöala 

Kehittämiskeskustelut toimeen-
pantu 

Kehityskeskustelulomake uudistettu  
Toimialoilla keskustelut käyty 100 
%:sti 

Kaikki palvelu- ja toimialat sekä yh-
tiöt 

Työhyvinvointi on hyvä Työpaikkapalaverit kaikissa työpis-
teissä säännölliset 
Sairauspoissaolojen määrä kuntien 
keskiarvoja pienempi 
Työhyvinvointikysely tehty 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 
 
 
Henkilöstöala vastaa kyselyn johta-
misesta 
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3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Vastuu 

Kestävä talous Talouden toteuman aktiivinen seu-
ranta ja ennakoinnin kehittäminen 
Talousarvio toteutunut suunnitel-
lusti 
Kriisikuntakriteereistä toteutuu 
enintään 2 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Investointisuunnitelma realistinen  Investointisuunnitelman toteutus 75 
%:sti 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Henkilöstö ja luottamushenkilöt 
ovat kustannus- ja tulotietoisia 

Henkilöstölle ja luottamushenkilös-
tölle on järjestetty perehdytys ai-
heesta 
Henkilöstö osallistetaan talousarvion 
laadintaan 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Vastuu 

Yhteistyö naapurikuntien kuntien 
ml. rajayhteistyö toimivaa 

Laadullinen arvio toteutumisesta 
Tunturi-Lapin Kehityksen tilinpäätös 
ja toimintakertomus 
Torniolaakson neuvoston tilinpäätös 
ja toimintakertomus 
Rajakuntien Neuvoston tilinpäätös ja 
toimintakertomus 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 
Hallitus vastaa arviosta 

Yhteistyö alueella toimivien yrittä-
jien kanssa toimii 

Arvio 
(elinvoiman toimiala yhdessä Tun-
turi-lapin Kehitys ry:n kanssa vastaa 
arviosta) 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 
 

 

 

Yhteisten tavoitteiden toteutuma 2020 

Ao. yhteiset tavoitteet on huomioitu toimialojen tuloskorteissa ja toteutuminen on selvitetty ao. korteissa.  

 

  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       52 

Kunnanhallitus 
 
Hallinto- ja johtamispalveluissa vuosi oli kunnan historian tapahtumarikkaimpia. Valtuusto päätti ostaa Enontekiön 

lentoaseman ja myydä Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet. Em. työllistivät hallintoa ja taloushallintoa merkittävästi.  

Kunnan tiedonhallinta siirtyi digitaaliseen järjestelmään maaliskuussa, kun otettiin käyttöön CaseM-asianhallintajärjes-

telmästä osia eli asian ja asiakirjanhallinta, sähköiset kokoukset ja asiakirjojen julkaisu. Lisäksi kaavoitukseen tarkoite-

tun järjestelmän osan valmistelutyöhön osallistuttiin yhdessä muiden kuntien kanssa.   Järjestelmä vaikuttaa merkittä-

västi hallinto- ja toimistotyötä tekevien työhön ja sähköisten kokousten osalta kunnan luottamushenkilöihin.  Muutos 

on suuri toimintakulttuurin muutos, kun kaikki asiakirjat viedään sähköiseen ympäristöön. Tiedonohjaussuunnitelmaa 

valmisteltiin edelleen toimialojen kanssa yhdessä. Samanaikaisesti asianjärjestelmän käyttöönoton kanssa ajoittui Ko-

rona-pandemia, joka työllisti kunnan vastuuviranhaltijoita alkuvaiheessa merkittävästi ja vaikutti myöhemmin koko 

organisaation toimintaan.  Toimintavuonna otettiin käyttöön myös sähköinen Säilö, johon viedään vaiheittain arkistoi-

tavat aineistot. Hallintoa työllistivät lisäksi palkkahallintojärjestelmän muutos sekä valtakunnalliset muutokset mm. 

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

Taloushallinnossa oli työntäyteinen vuosi. Etäisyyttä exeliin –hanke työllisti jonkin verran taloushallintoa. Kestävä kun-

tatalous –verkostohanke käynnistyi toimintavuoden lopulla. Edelleen valmistauduttiin kuntien palveluluokitukseen, 

joka korvaa raportoinnissa aiemman Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen. Luokitus kattaa sekä lainsäädännön kun-

nille asettamat tehtävät ja kuntien itselleen ottamat tehtävät. Valtio kerää kunnista talous- ja toimintatietoja julkista-

louden tilan selvittämiseksi, valtion ja kuntien välisen suhteen hallinnoinnin sekä eri toimialojen toiminnan suunnitte-

lun ja kehittämisen tarpeisiin. Nykyisin tiedonkeruu perustuu yli 200 erikseen säädettyyn velvoitteeseen. Tiedonke-

ruuta kehitetään niin, että tuloksena on yhdenmukaisempi, ajantasaisempi ja luotettavampi tietopohja. Kunnilta edel-

lytetään automaattista taloustietojen raportointia Valtionkonttorin palveluun. Merkittävä muutos on siirtyminen teh-

täväluokkiin sidotusta käyttötalouden raportoinnista palveluluokkiin sidottuun raportointiin sekä raportoinnin pohjalla 

olevan kustannuslaskennan yhtenäistäminen.  Kunnat velvoitetaan käyttämään julkisen hallinnon suosituksessa määri-

teltävää kustannuslaskentatapaa kuntataloutta koskevassa raportoinnissaan.  

 

Tietohallinnon kehittäminen oli edelleen kehittämiskohteena tilinpäätösvuonna ja tällä mm. varauduttiin tiedonhallin-

tolain vaatimuksiin edelleen. Tiedonhallintalaki astui voimaan vuoden 2020 alusta. Tiedonhallintalain myötä kuntien 

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

Hallinnossa tehtiin ICT:n toimintamalliin liittyviä valmisteluja.   

 

Kunnan edunvalvontaa toteutettiin.  Lisäksi toteutettiin aktiivisesti kuntalaisten vuorovaikutus ja osallistumismahdol-

lisuuksia mm. striimatut kuntalaisfoorumit, striimatut valtuustoseminaarit.  

Vaikuttajaelimet 

Vammaisneuvosto on toiminut aktiivisesti ja käsitellyt mm. vammaisten henkilöiden oikeuksia ja pyrkinyt edistämään 

niitä.  Vammaisneuvoston edustaja on osallistunut maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaan. 

Vanhusneuvoston edunvalvonta ja vaikuttamistyö ikääntyneidenhenkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi ja palvelui-

den parantamiseksi vuonna 2020 on ollut aktiivista. Vanhusneuvosto on kutsunut eri viranhaltijoita ja muita asiantun-

tijoita kokouksiin. Vanhusneuvosto on ottanut kantaa asioihin. Vanhusneuvoston edustaja on osallistunut Lapin liiton 

koordinoimaan vanhusneuvostojen maakunnalliseen verkostoon.   

Nuorisovaltuusto on kokoontunut ja ottanut kantaa kunnan toimintoihin nuorison näkökulmasta.   

Ruokapalvelu- ja puhtauspalvelut  

Toiminnassa keskityttiin perusasioiden kehittämiseen mm. mitoitukset. 
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Henkilöstöpalvelut 

Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto 

Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönottopäätöksen (khall, joulukuu 2019) perusteella vuonna 2020 

uusien sekä muuttuneiden tehtävien arviointi tehtiin ko järjestelmällä. Yhdenvertaisuuden sekä palkkatasa-arvon edis-

tämiseksi ja seuraamiseksi kunnan kaikki tehtäväkohtaiseen palkkaukseen perustuvat tehtävät ovat yhteismitallisesti 

arvioitu. Seuraava vaihe on edistää tehtävien vertailtavuutta vastaavien saman kokoisten kuntien vastaaviin tehtäviin. 

Tässä on huomattava, että tehtävänimikkeiden vertailu ei sinänsä kerro koko ”totuutta”, koska tehtävien sisällöt saat-

tavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Tehtävien vaativuudenarviointiryhmän jäsenten tietämys lisääntyi myös mer-

kittävästi eri tehtävien vaativuudenarvioinnin perusteella.  

Korona-ajan rajoitusten vaikutukset henkilöstöön 

Valmiuslain pykälien käyttöönotto vuoden 2020 maaliskuussa aiheutti tarpeen/velvoitteen useiden toimintatapojen 

muutoksille. Kunnan vapaa-ajan palveluja suljettiin, opetustoimessa siirryttiin etäopetuksen kaltaiseen opetukseen, 

suojavarusteiden käyttämistä velvoitettiin. Osan tehtävistä todettiin vähentyneen siinä määrin, että siirryttiin suunnit-

telemaan henkilöstön käyttöä tilanteen vaatimalla tavalla. Ohjenuorena oli kuitenkin koko ajan, että henkilöstöä ei 

lomauteta vaan henkilöstön joustavaan käyttöön liittyen selvitettiin tarpeet ja henkilöstön soveltuvuus poikkeusolojen 

tilanteen vaatimiin uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin.  

Yhteistyö työterveyshuollon toteuttamien työpaikkakäyntien ajantasaistamiseksi 

Työterveyshuollon työpaikkakäyntien kohdentaminen niihin työyksiköihin, joissa siitä oli kulunut yli 3 vuotta tai yksi-

köissä oli tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Koronarajoitukset osin keskeyttivät toiminnan, mutta osiltaan siirryttiin 

virtuaalisiin hallinnollisiin tarkastuksiin. Tähän lisätään myös todellinen työpaikkakäynti rajoitusten sen salliessa. Li-

säksi koko henkilöstölle tehtiin hyvinvointikysely, jonka toteutti työterveyshuolto. Kyselyn tulosten perusteella on an-

nettu ohjeistus työyksiköille mm. tyhy-tilaisuuksien järjestämisestä. Kunnanvaltuusto päätti (joulukuu 2020) koronara-

haston perustamisesta 50 000 euroa, joka jaetaan henkilöstölle vuoden 2020 osalta lisääntyneen työn kuormittavuu-

den kompensoimiseksi.  

Työsuojelua työllisti muuttuneen työn sekä henkisen että fyysinen turvallisuuden turvaaminen muuttuvien tilanteiden 

mukaisesti. 

Palkkahallintojärjestelmän vaihtaminen 

Toukokuussa saatiin varmistus ja tieto siitä, että käytössä olleen palkkajärjestelmän elinkaari päättyy. Tämä aiheutti 

mm. vaativan suunnittelutyön ja perusteiden hankkimisen sekä tarvittavien päätösesitysten valmistelun nopeutetulla 

aikataululla. Pohjois-Suomessa tämä sama tilanne koski viittä eri kuntaa. Päätös käyttöönotettavasta palkkajärjestel-

mästä tehtiin kesäkuussa, jolloin voitiin aikatauluttaa uuden palkkajärjestelmän käyttöönoton vaatimat hankinnat 

sekä suunnitella henkilöstön koulutus siten, että 1.12.2020 meillä tuli olla operatiivisessa käytössä uusi järjestelmä. 

Aikataulu oli erittäin ”kireä”. Lisätyön määrä kohdentui ennen kaikkea henkilöstöalalle. Henkilöstölle on maksettu pal‐

kat uudella järjestelmällä ja toimintatavalla (palvelun osto Sarastialta) onnistuneesti marraskuusta 2020 lukien. Uuden 

toimintatavan johdosta esihenkilöiden työmäärä lisääntyi hetkellisesti huomattavasti. Lisäksi henkilöstöllä on mahdol-

lisuus hoitaa tietyt palkkahallinnon asiat myös itse. Henkilöstöhallinnossa henkilöstön omatoimista asioiden hoita-

mista tietojärjestelmissä pyritään edelleen lisäämään tulevaisuudessa.  
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Hallinto 
 

Toimialan tehtävä  

• Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja pää-
tösten täytäntöönpanosta, suhdetoiminnan hoitamisesta, kehittämisestä, elinvoiman johtamisesta 
sekä viestinnästä ja markkinoinnista. 

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

vien hoitamisessa sekä vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, ICT-palveluista ja vaaleista. 
Hallinto sisältää mm. kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, nuorisovaltuus-
ton, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, kuntalaisfoorumin, kunnallisverotuksen, vaalien, kes-
kustoimiston, ICT:n, Väärtipäivien, keskuskeittiön ja siivouspalveluyksikön kustannuspaikat. 
 

Viestintä (ml. markkinointi) 2020 

• Ks. ko. tuloskortti.   
 
Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito 2020 

• Vastaa yhteistyöstä sairaanhoitopiiriin yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. 
• Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta.  
• Vastaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Enontekiön maksuosuudesta. 

 
Pelastustoimi 2020 

• Pelastustoimen järjestää Lapin liitto.   
 
1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Hallinnon palvelut ovat kuntalais-

ten saatavilla 

Kuntalaisten osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuudet ovat 

kuntalain vaatimalla tasolla 

 

 

 

Yhteishengen ja myönteisen ilma-

piirin vahvistaminen 

Saatu palaute 

 

Kuntalaisten monet vaikutta-

miskanavat toimivat säännöl-

lisesti (foorumit, neuvostot, 

aloitteet, kylätilaisuudet jne.) 

 

 

 

Järjestetään Enontekiö-viikko 

kuntalaisten, yritysten, yhdis-

tysten ja kunnan toimesta 

ml. Väärtipäivät 

Palautetta ei saatu. 

 

 

Toimivat säännölli-

sesti. Korona vaikutti 

hieman kokoontumis-

tiheyteen.  

Koronan vuoksi järjes-

tettiin tiedotustilai-

suuksia, ja osaan niistä 

sai lähettää kysymyk-

siä aiheeseen liittyen. 

Ei toteutettu Koronan 

takia.  

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja, kehi-

tysjohtaja 
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Osallisuuden kokeminen Kuntalaisfoorumi kokoontuu 

vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa 

Idea- ja kokeilukulttuuri toi-

mii, ideat käsitellään sään-

nöllisesti 

Toteutui. 

 

Ideoita tuli vähän. Kä-

siteltiin säännöllisesti.  

Toimielimet, kaikki 

palvelu- ja toimialat 

sekä yhtiöt 

Asumisen kehittäminen Selvityksen toimenpiteet to-

teutuneet 

Ei ole tehty selvitystä. Kunnanjohtaja, ke-

hitysjohtaja, hallin-

tojohtaja, kunnan-

hallitus 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Luontomatkailun markki-

nointi kehittyy 

Digitaalinen markkinointi lisään-

tyy (kampanjat lisääntyvät) 

Toteutui osittain. Hallitus 

Matkailuun liittyvien asioiden 

valmistelu, päätöksenteko ja-

täytäntöönpano on hyvää. 

Saatu palaute Ei saatu palautetta. Kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja 

Enontekiöllä tapahtuu –vuo-

sikello toteutetaan yhteis-

työssä eri toimijoiden kesken. 

Vuosikello käytössä. Ei toteutunut koro-

nasta johtuen. 

Toimielimet, kaikki 

palvelu- ja toimialat 

sekä yhtiöt 

Vastuullinen luontomatkailu    

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkei-

noja kehitetään yhteis-

työssä paliskuntien ja 

luontaiselinkeinojen har-

joittajien kanssa 

Asioiden valmistelu tehdään asian-

tuntevasti 

Toteutui. Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja 

Poro- ja luontaiselinkei-

noihin liittyvien asioiden 

valmistelu, päätöksen-

teko ja täytäntöönpano 

hyvää 

 

Lähiruoan lisääminen 

ruokahuollossa ja saata-

vuuden parantaminen 

Saatu palaute 

 

 

 

Keskuskeittiön lähiruokaprosentti 

vähintään 20  

Ei saatu palautetta. 

 

 

 

Toteutui (koronan aikai-

nen koulujen sulkeminen 

pois lukien). 

Puhtaus- ja ruoka-

huoltopäällikkö, 

hallintojohtaja 
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2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Fyysinen ympäristö 

houkuttelee ja mahdol-

listaa asukkaiden, yrit-

täjien ja matkailijoiden 

toiminnan 

Maapoliittinen ohjelma hyväksytty 

ja toimeenpantu 2020 mennessä. 

Kaavoituksen tehtävä on täytetty ja 

kaavoja viety eteenpäin. 

Aktivointitoimenpidekokonaisuus 

tehty kuntakeskuksen ja kylien 

yleisilmeen parantamiseksi 

Ilmastomuutos huomioitu kunnan 

erilaisissa suunnitelmissa 

Ei toteutunut.  

 

Toteutui. 

 

Toteutui osittain. 

 

 

Toteutui. 

Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja, hallinto-

johtaja, kunnanhalli-

tus 

Saavutettavuuden pa-

rantaminen 

Edunvalvontasuunnitelma on päivi-

tetty ja toimeenpantu 

Edunvalvonta säännöllistä 

Ei päivitetty. 

 

Toteutui. 

Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja, hallinto-

johtaja, kunnanhalli-

tus 

Enontekiöllä on hyvä ja 

tunnettu maine 

 

Kunnan mainetutkimuksen tulos on 

hyvä 

Kunnan ilmapiirin myönteisyys 

(viestintä&markkinointi vastaa sel-

vityksen teosta) 

Toteutui osittain.  Kunnanjohtaja 

Toimielimet, kaikki 

palvelu- ja toimialat 

ja yhtiöt 

 

Jokainen kunnan työn-

tekijä ja luottamushen-

kilö on viestijä ja toimi-

taan kunnan viestintä- 

ja someohjeen mukai-

sesti 

Hallinnon henkilöstö ja kunnanhalli-

tus ja valtuusto keskustelevat ai-

heesta vähintään 2 kertaa vuo-

dessa.   

Toteutui osittain. Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja, kunnan-

hallitus 

 

 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yritysmyönteisyys ml. pää-

töksenteko 

Yritysvaikutusten arviointi käy-

tössä valtuustossa, hallituksessa 

ja lautakunnissa 

Toteutui kunnanhalli-

tuksessa ja valtuus-

tossa. 

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja 

 Yritysfoorumi toimii ja toimintaa 

monipuolistetaan 

Toteutui osittain. Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja 
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Työllisyyden tukeminen Työllisyyden edistämisen toi-

menpidesuunnitelma valmis ja 

toimeenpano käynnistetty. 

Työllisyysaste paranee edellis-

vuodesta 

Toimenpideohjelmaa 

valmisteltiin ja se sisäl-

tyy myös kuluvan vuo-

den talousarvioon. Laa-

timinen jatkuu.  

Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja, hallinto-

johtaja, kunnanhalli-

tus 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Luottamushenkilöiden ja työn-

tekijöiden yhteistoiminta ja 

vuoropuhelu toimii kunnan ar-

vojen mukaisesti  

Yhteisiä tilaisuuksia vähintään 4 

kertaa vuodessa.  

 

Ei toteutunut koro-

nan vuoksi. 

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja 

Ennakoiva johtaminen Vähintään 1 keskustelutilaisuus 

tai tiedote kunnan tulevaisuu-

den näkymistä  

Kuntakonsernin kehittämispaja 

kokoontuu säännöllisesti 

Vuoropuhelu valmistelijoiden, 

päättäjien ja toimeenpanijoiden 

kesken toimii 

Virasto-organisaatio toiminnan 

palautekysely vastuuviranhalti-

joille  

Oikaisuvaatimusten, kunnallis-

valitusten ja kanteluiden ym. 

saadut päätökset kunnalle pää-

osin myönteisiä.  

Toteutui. 

 

 

Toteutui. 

 

Toteutui. 

 

Ei toteutunut 

 

 

Toteutui. 

Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja ja hallinto-

johtaja 

Läpinäkyvä päätöksenteko Pöytäkirjat verkossa 

 

Valtuuston kokoukset julkiset 

Kunnanhallituksen kokouksista 

vähintään 2 julkista 

 

Lisätään päätösviestintää ja 

huomioidaan visuaalisuus 

Toteutui. 

 

Toteutui muuten, 

mutta 1 kunnanhalli-

tuksen julkinen ko-

kous.  

 

Toteutui. 

Koronasta johtuva 

kriisiviestintä oli 

aktiivista. 

Kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja 
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Digitalisaation edistäminen Asianhallintajärjestelmä toimii 

hyvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etätyöpisteiden (vuokrattavat) 

sijoittaminen kunnan kiinteistöi-

hin selvitetään. 

ICT-palvelujen mahdollisen ul-

koistamisen suunnittelu vuoden 

2020 kuluessa. 

Järjestelmä otettiin 

käyttöön maalis-

kuussa 2020 ja se toi-

mii hyvin. Käyttöön-

otto on vaatinut mer-

kittävästi lisää työtä 

hallinnossa. Järjestel-

män hyödyt saavu-

taan, kun kaikki ovat 

järjestelmässä. Väli-

vaihe (päällekkäiset 

toimintatavat ja jär-

jestelmät) työllistää 

huomattavasti enem-

män ja virhemahdol-

lisuus kasvaa.  

Selvitys aloitettiin ja 

työ jatkuu.  

 

Suunnittelu toteutui.  

Hallitus, hallinto, 

kaikki palvelu- ja toi-

mialat 

Päätökset perustuvat sosiaali-

sesti ja taloudellisesti kestä-

välle periaatteelle 

 Päätösten laadullinen arvio nel-

jässä prosessissa 

Arviointi on käynnis-

tetty johtoryhmässä. 

Kunnanjohtaja, kehi-

tysjohtaja, hallinto-

johtaja, toimialat 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Osallisuus ja tiedon-

kulku lisääntyy 

Säännölliset palaverit ja kehityskeskus-

telut käyty kaikkien kanssa.  

Perehdytys tehdään henkilöstöohjeen 

mukaan 

Toteutui pääosin.  

 

Toteutui pääosin. 

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja, ruoka- ja 

puhtauspalvelupääl-

likkö 

Asiakaspalvelu onnistu-

nut 

Asiakaspalvelu -koulutus järjestetty 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan ja tulos 

vähintään 3,5 (asteikko 1-5) 

Ei järjestetty.  

Ei tehty Koronan seu-

rauksena.  

Kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja 

Työhyvinvointi on hyvä Sairauspoissaolot alle kuntien keskiar-

von 

Sairauspoissaolot alle 

kuntien keskiarvon.  

Kunnanjohtaja ja hal-

lintojohtaja 
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3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kestävä talous Talouden toteuman aktiivinen 

seuranta ja ennakoinnin kehittä-

minen 

Talousarvio toteutunut suunni-

tellusti 

 

Kriisikuntakriteereistä toteutuu 

enintään 2 

Toteutui.  

Ennakoinnin kehittä-

minen jatkuu.  

Talousarvio toteutu-

nut muutetun talous-

arvion mukaisesti.  

 

Toteutui. 

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja, kaikki 

palvelu- ja toimialat 

sekä yhtiöt 

Investointisuunnitelma realisti-

nen  

Investointisuunnitelman toteu-

tus 75 %:sti 

Toteutuma 43 %. Toimielimet, kaikki 

palvelu- ja toimialat 

sekä yhtiöt 

Henkilöstö ja luottamushenki-

löt ovat kustannustietoisia 

Henkilöstölle ja luottamushenki-

löstölle on järjestetty perehdy-

tys aiheesta 

Henkilöstö osallistetaan talous-

arvion laadintaan 

Kustannustietoisuu-

teen on perehdytty 

esihenkilöiden toi-

mesta ja toimielimissä 

asia on nostettu esille 

eri tilanteissa.  

Kunnanjohtaja, hal-

lintojohtaja, toi-

mialat 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyö naapurikuntien 

kuntien ml. rajayhteistyö 

toimivaa 

Laadullinen arvio toteutumisesta huo-

mioden sidosryhmien (Tunturi-Lapin 

Kehitys, Torniolaakson neuvosto, Ra-

jakuntien Neuvosto) toiminta.  

Ei toteutunut. Kunnanjohtaja, ke-

hitysjohtaja 

Hallitus vastaa arvi-

osta 

Yhteistyö alueella toimi-

vien yrittäjien kanssa toi-

mii 

Yritysfoorumityöskentelyä monipuo-

listetaan 

Säännölliset käynnit yrityksissä 

Arvio (kehittämisen ja elinvoiman toi-

miala yhdessä Tunturi-lapin Kehitys 

ry:n kanssa vastaa arviosta) 

Työskentelyä moni-

puolistettiin. 

Kunnanjohtaja, ke-

hitysjohtaja,  
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Henkilöstö 

      

Hallinto   TP 2018 TA 2019 TA 2020  TP 2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   13 13 13 13 

 osa-aikaiset   1,5 1,5 1,5 1 

Määräaikaiset       
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)       

 kokoaikaiset      0,5 

 osa-aikaiset       

Yhteensä   14,5 14,5 14,5 14,5 
 

 

Analysointi 2020 

Toimintakate (nettomeno) toteutui muutettuun talousarvioon nähden 20 000 euroa pienempänä.   

Toimintatuotot toteutuivat 17 tuhatta euroa pienempänä kuin oli budjetoitu, mikä johtui siitä, että sähköyhtiö osta-

mat talouspalvelut hallinnolta pienenivät ja kaukolämmön kirjaustapaan tuli muutos.  

Toimintakulut toteutuivat 36 tuhatta euroa pienempänä kuin oli budjetoitu. Tähän vaikuttivat henkilöstökulujen 70 

tuhatta euroa ja vuokrakulujen toteutuminen 13 tuhatta euroa budjetoitua pienempänä. Palvelujen ostot toteutuivat 

50 euroa budjetoitua suurempana.  

 

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate kasvoi 73 tuhatta euroa, mikä johtui sähköyhtiön myynnin asiantuntijapal-

veluiden ja puhtauspalvelujen ostosta sekä toimintatuottojen pienenemisestä. Palvelujen ostot lisääntyivät edellisvuo-

desta 166 tuhannella eurolla johtuen em. sähköyhtiön myynnin asiantuntijapalveluiden ostosta ja puhtauspalvelujen 

ostojen lisääntymisestä. Henkilöstökulut pienenenivät edellisvuodesta 120 tuhannella eurolla. Tämä johtuu pääasiassa 

siitä, että henkilöstöpuolen henkilöstökulut kirjautuvat henkilöstötoimialan tilinpäätökseen ja siitä, että ruoka- ja puh-

tauspalvelujen työntekijän eläköitymisen seurauksena ostettiin puhtauspalveluja jonkin verran. 

Toiminnan analysointi kohdassa Kunnanhallitus. 
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HALLINTO

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        141 0 141 131 -10 -7 % 88

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 58

   Tuet ja avustukset         2 0 2 7 5 272 % 9

   Vuokratuotot 12 0 12 12 0 0 % 21

   Muut toimintatuotot       15 0 15 3 -12 -79 % 22

Toimintatuotot yhteensä 169 0 169 152 -17 -10 % 198

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -629 0 -629 -581 47 8 % -688

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -137 0 -137 -122 15 11 % -142

        Muut henkilösivukulut -23 0 -23 -15 8 34 % -9

   Henkilöstökulut yhteensä     -789 0 -789 -719 70 9 % -839

   Palvelujen ostot           -350 -100 -450 -500 -50 -11 % -334

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -187 0 -187 -188 -1 0 % -204

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -69 0 -69 -55 13 20 % -60

   Muut toimintakulut         -11 0 -11 -6 5 41 % -5

Toimintakulut yhteensä -1 405 -100 -1 505 -1 469 36 2 % -1 442

Toimintakate -1 236 -100 -1 336 -1 317 20 1 % -1 244

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Viestintä 

(ml. markkinointi) 

Toimialan tehtävä  

 Viestintä kuuluu kaikille -asenteen kasvattaminen kunnassa. 

 Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää. 

 Viestinnän toimiala vastaa kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan viestinnän ja matkailu-
markkinoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta. 

 Tukee kuntakonsernin viestinnän suunnittelua ja toimeenpanoa 

 Koordinoi Enontekiön kunnan toiminnan tiedottamisesta asukkaille, matkailutoimijoille, medialle, palvelujen 
käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. 

 Vastaa toimialansa taloudellisesta tuloksesta. 

 Tukee avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän toimeenpanoa Enontekiön kunnassa. 

 Edistää digitalisaatiota Enontekiön kunnassa 
 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Tietoisuus kunnan 
palveluista hyvä 
 
Yhteisöllisyyden taso 
Enontekiöllä hyvä 
 
Kuntalaisilla mahdollisuus 
osallistua ja vaikuttaa 
 

Tieto palveluista 
verkkosivuilla ajan tasalla 
 
Tieto päätöksistä verkossa 
Tieto päätöksistä medialle 
 
Uutiset lehdissä 
 
Kuntalaisfoorumi toiminnassa 
 
Palautekysely 

Toteutui melko hyvin. 
 
 
Toteutui. 
 
 
Toteutui. 
 
Toteutui. 
 
 
Ei tehty. 

Viestintä 
Valtuusto 
Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja 
Lautakunnat ja valmis-
telijat 
Toimialat 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kunnan imagoon ja 
matkailumarkkinointiin sopivan 
brändin synnyttäminen 
Enontekiölle yhteistyössä 
yritysten kanssa 
 
Markkinoi näkyvästi 
Enontekiön keskeisimmistä 
luontomatkailukohteista 
 
 

Brändistä päätös 
 
Matkailutieto ja esitteet 
verkossa ja tuotteita 
 
 
Markkinointisopimus 
yrittäjien kanssa laadittu 
 
Digi‐
markkinointikampanjat 
(vähintään 1/vuosi) 
 
FAM‐trip 
matkanjärjestäjävierailuja 

Brändityö käynnistynyt  
TosiLapin 
verkkosivupäivitykset, 
infokartat, 
markkinointituotteet 
Kaikki sopimukset 
päivitetty 
 
 
Kaleva‐media ja 
somekampanjat 
 
1 viruaalinen (korona 
vaikutti) 
 

 
 
Viestintä 
Kehittäminen ja 
elinvoima 
Toimialat 
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n. 2 kpl/vuosi 
 
Matkamessuille 
osallistuminen 
 
Matkailijoiden määrä 

 
Siirtyi koronan vuoksi 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyö paliskuntien ja 
luontaiselinkeinoharjoittajien 
kanssa 
 
Porotalouden merkityksestä 
viestitään 
 
Luontaiselinkeinot ovat 
kansallisesti näkyviä 

Tapaamiset ja yhteistyö 
paliskuntien ja yrittäjien 
kanssa 
 
Tiedotteiden ja uutisten 
määrä 

Poro‐aiheinen 
taulukokonaisuus 
virastotalolle 
 
Poroihin liittyvät 
matkailuaktiviteetit 
esillä TosiLapissa 
 
Poronhoidon 
vuosikello 
verkkosivulla 

Viestintä 
Kehittäminen ja elinvoima 
Toimialat 
 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Enontekiön luonnon ja 
erityispiirteiden markkinointi 
 
 
Asumis‐, työskentely ja 
harrastusmahdollisuuksia 
tuodaan potentiaalisille 
kohderyhmille esille 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö Lapin ja Tunturi‐Lapin 
alueella 
 
 
Matkailijoille ja asukkaille 
houkutteleva Enontekiö 
 
Asiointiympäristö kunnan 
toimipisteissä viihtyisä 
 
Enontekiön esteettömyydestä 
viestiminen 

Tiedotteiden ja uutisten 
määrä 
 
 
 
Vaikuttavuus‐kysely  
 
 
 
 
 
 
Digi‐
markkinointikampanjat 
(vähintään 2/vuosi) 
 
Yhteistyötapaamisiin 
osallistuminen 
 
 
 
 
 
Virastotalon aulatilojen 
viihtyisyyttä kohennettu 
 
 

Tiedotteiden 
tavoittavuus 16‐24% 
 
 
enontekiö.fi –sivun 
liikenne kasvoi 47% 
(71 139 käyntiä) 
 
tosilappi.fi‐sivun 
liikenne kasvoi 14% 
(78 241 käyntiä) 
 
Rekry‐kampanjat 
somessa (5kpl) 
 
 
Yhteistyö Tunturi Lapin 
Kehityksen kanssa 
 
Äijä‐koira 
markkinointiyhteistyö, 
Kaamoskamera‐
kampanjat 
 
Valaistus, 
sisustustaulut, 
infonäytöt 
 

Viestintä 
Kehittäminen ja 
elinvoima 
Toimialat 
 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 
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Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Työmahdollisuudet 
Enontekiöllä 
esillä ajantasaisesti ja selkeästi 
esillä verkossa 

Laadullinen arvio Rekry‐kampanjat, 
työpaikkailmoitukset 
enontekio.fi‐sivulla 

Viestintä 
Toimialat 
 

Tieto työllistymistä edistävistä 
palveluista ja toimenpiteistä 
esillä verkossa 

Laadullinen arvio Työllisisyyttä 
edistävistä 
tukitoimista tiedotettu 

Viestintä 
Toimialat 
 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari  Vastuu 

Ennakoiva johtaminen 
 
 
 
Kuntaviestinnän ja 
matkailumarkkinoinnin 
yhteinen viestintäsuunnitelma 
 
Viestitään faktoja kunnan 
taloudesta ulkoisesti ja 
sisäisesti 
 
Sisäinen viestintä 
hallintosäännöstä, 
prosesseista ja ajankohtaisista 
asioista 
 

Tiedote kunnan 
tulevaisuudennäkymistä 
 
 
Viestintäsuunnitelma 
hyväksytty  
 
 
 
 
 
 
Henkilöstötiedote n. 1/kk 

(koron vaikuttanut) 
Kriisiviestintä 11.3. 
alkaen 
 
Lähetetty 
kommenteille, ei 
toistaiseksi edennyt 
pidemmälle 
 
Valtakunnalliset 
tiedotteet 10 kpl, 
lisäksi alueellisia 
tiedotteita 
 
Henkilöstötiedotteet 
julkaistu 

Kunnanjohtaja 
Vastuuviranhaltijat 
Viestintä 
 

Läpinäkyvä päätöksenteko, 
päätösviestintä aiempaa 
digitaalisempaa 
 

Videojulkaisujen määrä Toteutunut heikosti, 
(koron vaikuttanut, 
huomio 
kriisiviestinnässä) 

Kunnanjohtaja 
Luottamushenkilöt 
Viestintä 

Digitalisaation edistäminen Tiedotteet digitaalisten 
järjestelmien käyttöön‐
otosta henkilöstölle ja asi‐
akkaille 

Tiedotettu 
mediapankista, 
henkilöstö‐ ja 
palkkahallinnon sekä 
päätöksenteon 
ohjelmistouudistuksista 

Viestintä 
Toimialat 

Striimattujen tapahtumien 
markkinointi ajoissa, 
nettisivuille laittaminen 

Ilmoitukset 7 päivää en‐
nen 

Ilmoitettu verkossa ja 
somessa 

 

 

3.2 Osaava henkilöstö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

”Viestintä kuuluu kaikille”‐
asenteen kasvattaminen ja 
levittäminen kunnan 
työntekijöille ja 
luottamushenkilöille 
 

Viestinnän koulutustilaisuuk-
sia (väh 1 kpl/vuosi) järjes-
tetty luottamushenkilöille ja 
viranhaltijoille 

koulutuksia 2 kpl: 
12.1. ja 7.10. 

Viestintä 
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Rekrytointi onnistuu Tiedot työmahdollisuuksista 
esillä verkossa 

Rekry-kampanjat so-
messa, työpaikkail-
moitukset enonte-
kio.fi-sivulla 

 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvio toteutuu 
suunnitellusti 

Talousluvut  Viestintä 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Lapin maakunnalliseen 
viestintäverkostoon  
osallistuminen 

 On osallistuttu (koron 
vaikuttanut, huomio 
kriisiviestinnässä)  
 

Viestintä 

Yhteistyö Lapin maakunnallisen 
matkailumarkkinointi‐
organisaation, House of 
Lapland‐ kanssa 

 Osallistuminen 
satunnaista (koron 
vaikuttanut, huomio 
kriisiviestinnässä) 

Viestintä 
Kehittäminen ja 
elinvoima 
 

Yhteistyö Tunturi‐Lapin Kehitys 
ry:n kanssa 

 Tehty yhteistyötä 
TosiLapin ja 
Enontekiön kunnan 
osalta 

Viestintä 
Kehittäminen ja 
elinvoima 
Toimialat 

 

 
Henkilöstö       

Viestintä          TP 2018        TP 2019         TP 2020 

Vakinainen henkilöstö       

 kokoaikaiset    0,45  0,45 1,45  

 osa-aikaiset         

Määräaikaiset         
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)         

 kokoaikaiset         

 osa-aikaiset        

Yhteensä   0,45 0,45  1,45  

v. 2020 viestintä ja markkinointi (TosiLappi matkailumarkkinointi) yhdistyivät 
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VIESTINTÄ

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 5 5 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         4 0 4 1 -3 -64 % 17

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       38 0 38 28 -10 -26 % 33

Toimintatuotot yhteensä 42 0 42 35 -7 -18 % 50

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -62 0 -62 -57 5 8 % -52

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -10 0 -10 -10 1 8 % -9

        Muut henkilösivukulut -2 0 -2 -2 1 36 % -1

   Henkilöstökulut yhteensä     -74 0 -74 -68 6 9 % -62

   Palvelujen ostot           -96 0 -96 -94 1 1 % -110

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 0 -9 -5 4 48 % -9

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -2 0 -2 -2 0 13 % -1

   Muut toimintakulut         -1 0 -1 0 1 91 % -1

Toimintakulut yhteensä -182 0 -182 -169 13 7 % -182

Toimintakate -140 0 -140 -134 6 4 % -133

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Perusterveydenhuolto 
 

 
 

Analysointi 2020 

Toimintakate (nettomeno) toteutui muutettuun talousarvioon nähden 98 tuhatta euroa pienempänä. Koronan vaiku-

tukset eivät olleet niin suuret kuin oli arvioitu ylitysesitystä tehtäessä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTERVEYDENHUOLTO

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         2 0 2 14 12 622 % 3

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       8 0 8 1 -7 -92 % 2

Toimintatuotot yhteensä 10 0 10 15 5 51 % 5

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        0 0 0 0 0 0

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -105 0 -105 -104 1 1 % -98

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0

   Henkilöstökulut yhteensä     -105 0 -105 -104 1 1 % -98

   Palvelujen ostot           -2 327 -600 -2 927 -2 835 92 3 % -2 396

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintakulut         0 0 0 0 0 0

Toimintakulut yhteensä -2 432 -600 -3 032 -2 939 93 3 % -2 494

Toimintakate -2 422 -600 -3 022 -2 924 98 3 % -2 489

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       68 

Erikoissairaanhoito 
 
 
 

 
 

Analysointi 2020 

Toimintakate (nettomeno) toteutui 452 tuhatta euroa budjetoitua pienempänä. Suurin syy on, että kaikkia ennakoi-

tuja hoitotoimenpiteitä ei toteutettu erikoissairaanhoidossa Koronan seurauksena.  

 

 

 

 

 

 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         0 0 0 0 0 0

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        0 0 0 0 0 0

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -7 0 -7 -7 0 0 % -7

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0

   Henkilöstökulut yhteensä     -7 0 -7 -7 0 0 % -7

   Palvelujen ostot           -2 983 0 -2 983 -2 531 452 15 % -2 786

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintakulut         0 0 0 0 0 0

Toimintakulut yhteensä -2 990 0 -2 990 -2 538 452 15 % -2 793

Toimintakate -2 990 0 -2 990 -2 538 452 15 % -2 793

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Pelastustoimi 
 

 
 

Analysointi 2020 

Toimintakate (nettomeno) toteutui ennakoidun mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELASTUSTOIMI

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         0 0 0 0 0 0

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        0 0 0 0 0 0

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -13 0 -13 -12 1 5 % -13

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0

   Henkilöstökulut yhteensä     -13 0 -13 -12 1 5 % -13

   Palvelujen ostot           -298 0 -298 -298 0 0 % -293

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0 0 0

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintakulut         0 0 0 0 0 0

Toimintakulut yhteensä -311 0 -311 -311 0 0 % -306

Toimintakate -311 0 -311 -311 0 0 % -306

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Henkilöstö 
 
Toimialan tehtävä 
 

• Lisätä tietoa henkilöstöresursseista sekä toiminnan edellytyksistä ja edesauttaa toiminnan kehittämistä, jär-
jestämällä koulutustapahtumia ja tukemalla esimiestyötä ja työyhteisöjä toiminnan järjestämisessä  

• Edistää työntekijöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja hyvään työilmapii-
riin, työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, työsuojelun sekä työterveyshuollon toimenpitein.  

• Kehittää, toimeenpanna ja tukea työn ja toimintatapojen kehittämistä työntekijöiden arjessa   
• Toteuttaa ja osaltaan lisätä toimialojen välistä yhteistyötä  

 
Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 
 
1. HYVINVOINTI 
 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja 
terveellisten elämäntapojen tu-
keminen osana kuntalaisten hy-
vinvoinnin edistämistä 

Työhyvinvointiky-
sely 

Toteutettu yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa. Kyselyn tulokset 
käsitelty toimipisteittäin. 

Henkilöstöjohtaja 
 
 

Henkilöstöresurssien riittävyyden 
turvaaminen palvelutuotannossa 
(tuotettavissa palveluissa) 
 

Virkojen ja toimien 
lkm 

Vuoden 2020 kuluessa todettiin 
henkilöstön lisätarve vanhusten-
huoltoon. Valtuusto hyväksyi lisä-
tarpeen vuodelle 2021. Muilla toi-
mialoilla ei tullut esille tarvetta uu-
sille tehtäville. 

Esimiehet 
 

Terveyserojen kaventaminen, 
tyhy-päivien, harrastusten ja lii-
kunnan keinoin osana kokonais-
valtaista toiminnan kehittämistä 
 

Toimeenpannut ter-
veystarkastukset ja 
järjestetyt työyksi-
kön TYHY-tapahtu-
mat 

Terveystarkastukset tehtiin Lappi-
can työterveyshuollon sopimuk-
seen perustuen. Lisäksi hyvinvointi-
kyselyssä kartoitettiin kunkin omaa 
käsitystä terveydestä. Työterveys-
huolto kontaktoi, kyselyn indikaat-
torien niin osoittaessa, tarvittaessa 
henkilökohtaisesti ko henkilöt. 
TYHY-tapahtumia järjestettiin yksi-
köiden tyhy-suunnitelmien mukai-
sesti. Kyselyn perusteella yhteisten 
tyhy-tapahtumien järjestämiseen 
todettiin olevan lisääntynyttä tar-
vetta. Ohjeistus vuoden 2021 tyhy-
suunnitteluun annettu. 

Esimiehet 
 

Työikäisten hyvinvointisuunnitel-
man tarvekartoitus osana kunta-
laisten hyte:n työtä 
 

HYTE-työryhmän 
laatima suunnitelma 
 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelman laatiminen aloitettiin ja 
saatiin perusteiden osalta päätök-
seen vuoden 2020 loppuun men-
nessä. Tarkennukset konkreetti-
sista toimenpiteistä saatetaan lop-
puun 2021 aikana. Hyvinvointiky-
selyllä kartoitettiin kunnan työnte-
kijöiden hyvinvointia. Työikäisten 
kuntalaisten hyvinvointia ei kartoi-
tettu. Syynä tähän oli lisääntyneet 
työt mm. korona-pandemian hoi-
dossa. 

Nuorisotyöntekijä 
ja hyvinvointioh-
jaaja 
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Kehitetään kansalaisopistotoi-
minnan nykytilan palvelutarjon-
taa  

Riittävät resurssit, 
tapahtumien lkm  
 

Revontuliopiston kurssitarjonta 
suunniteltiin normaalioloihin. Ke-
hittäminen jäi vähäisemmälle, 
koska resurssit kohdennettiin jo 
olemassa olevien kurssien toteu-
tukseen ”etänä”, joka oli uusi ti-
lanne myös palveluntarjoalle. 

Henkilöstöjohtaja 
 

 
2. ELINVOIMA 
 
2.1 Matkailun edistäminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

 Henkilöstöresurssien tur-
vaaminen, viestinnän kei-
noin työpaikkojen saata-
vuudesta ja haluttavauu-
desta (maineen hallin-
nassa) hyvästä työpaikasta 
 

Hakemusten lukumäärä 
haettavana oleviin teh-
täviin 
 
 

Viestintää tehostettiin muun mu-
assa facebookin ja sanomalehti-il-
moituksin. Haettavista työpai-
koista viestittiin uusilla kanavilla. 
Näkyvyyttä haettiin mm. työpaik-
kailmoituksilla Helsingin sano-
missa. Samalla pyrittiin maineen 
hallinnan terävöintiin mainosta-
malla luontoarvoja.  

Henkilöstöjohtaja, 
esimiehet 
 

Palvelutuotannon henki-
löstöresurssin kohdenta-
miseen liittyen kartoitus 
henkilöstön käytöstä 
 

Henkilöstösuunnitelmat 
kuukausiraportit, henki-
löstöraportti 
 

kts lisäresurssien hankinta. 
Henkilöstöraportti julkaistiin vuo-
delta 2019, sekä tavoitteiden to-
teutumista seurattiin neljännes-
vuosittain osavuosikatsauksin. 

Henkilöstöjohtaja, 
esimiehet 
 

 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Terveysliikuntaresurssien 
turvaaminen ja kohdenta-
minen Poro- ja elinkeinon 
harjoittajien hyvinvoinnin 
edistämisessä 
 

Tilaisuudet Hyvinvointiohjaajan resurssia 
hyödynnettiin mm. liikunta- ja 
jumpparyhmissä. Ryhmille annet-
tiin vakiovuoroja liikunta- ja kun-
tosalilta päiväsaikaan. Tarkkaa 
seurantaa siitä, kuinka paljon tar-
jontaa kohdentui ko ryhmille ei 
ole, mutta ryhmät olivat täynnä 
alku- ja loppuvuodesta, niiltä osin 
kuin koronarajoitukset eivät estä-
neet sitä. Ryhmäharrastustoimin-
nan ylläpitoon koronalla oli mer-
kittävä haittaava vaikutus. 

Henkilöstöjohtaja, 
Hyvinvointiohjaaja 

Henkilöstötuki: Elinkeino-
jen tuominen esille eri ta-
pahtumissa 

Tapahtumien lukumäärä  Koronarajoituksista johtuen ta-
pahtumat pääosin peruttiin vuo-
den 2020 osalta. Eli henkilöstö-
tuelle ei ollut tarvetta. 

Henkilöstöjohtaja, 
Kulttuurikoordinaat-
tori, esimiehet 
 

 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Henkilöstöresurssien kohden-
taminen kulttuuritarjonnan 
monipuolisuuden ylläpitä-
miseksi 

Yhteistyösuunni-
telma 

Kulttuuritarjontaan ei ollut 
vuonna 2020 tarvetta henkilöstön 
lisäresurssointiin koronarajoituk-
sista johtuen. 

Henkilöstöjohtaja, kult-
tuurikoordinaattori 
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Yhteistyö yritysten ja yhdis-
tysten kanssa 

Itsearvio Yhdistysyhteistyön osalta järjes-
tettiin yhteistyökokoukset etänä.  

Hyvinvointiohjaaja 

 
2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Osallistuminen ”Etätyön teke‐
misen” mahdollistamiseksi 
työntekijöille sekä palvelun tie-
toisuuden lisäämiseen eri ta-
pahtumissa mm. huomioimalla 
ulkopaikkakuntalaiset  
 

Tehdyt etätyösopi-
mukset ja palvelun 
käyttäjämäärä 

Etätyön määrä lisääntyi merkittä-
västi, koska työnantaja kehotti sii-
hen. Etätyöskentelyn mahdolli-
suuksia ”ulkopaikkakuntalaisille” 
edistettiin hallinnollisesti, suun-
nittelemalla siihen tarvittavien ti-
lojen käyttöä. 

Henkilöstöjohtaja 

Työllisyyttä edistävien toimien 
tiedostaminen sekä niiden 
viestintä 

Arvio näkyvyyden 
vaikutuksista   

Työllisyyttä edistäviin toimiin voi-
daan katsoa kuuluvan työpajatoi-
minnan uudelleen käynnistämi-
sen suunnittelu jota tehtiin. 

 

 
3. JOHTAMINEN 
 
3.1 Hyvä hallinto 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvion mukainen henki-
löstötilinpäätös sekä henkilös-
tön sitouttaminen hyvään hal-
lintoon 
 

Henkilöstöraportti 
Tilinpäätös 
 

Vuoden 2019 henkilöstöraportti 
laadittiin ja julkaistiin keväällä 
2020. 

Hallitus ja esittelijä, 
henkilöstöjohtaja 
 

Asianhallintajärjestelmän 
käyttöönotto ja käyttö  

Itsearvio Asiahallinta järjestelmä otettiin 
käyttöön 1.3.2020 lukien. Lisä-
koulutusta tarvitaan vuoden 2021 
kuluessa. 

 Lautakunta ja esitteli-
jät 

Tehtävien vaativuuden arvi-
ointijärjestelmän (Kvtes, TS) 
käyttöönotto vuoden 2020 
alussa 

Järjestelmä otettu 
käyttöön 

Vaativuudenarvioinnin mukaiset 
palkantarkistukset  toteutettiin 
vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Henkilöstöjohtaja 

 
3.2 Osaava henkilöstö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Rekrytoinnin avulla viestitään 
positiivisia asioita kunnasta, 
yhteistyö elinvoiman kanssa 
(asuminen, palvelut, ympä-
ristö)   

Yhteistyössä vies-
tinnän ja muiden 
toimialojen kanssa 
 
 

Yhteistyötä tehtiin rekrytoinnin vies-
tintään liittyvissä asioissa viestinnän 
sekä eri toimialojen kesken. 

 

Osaamisen kehittämisen 
suunnitelmallisuus sekä tar-
peiden tunnistaminen osaksi 
kehittämiskeskusteluja 

Arvio näkyvyyden 
vaikutuksista 
 

Saamenkielen sekä tutkintoon johta-
vien opintojen tukeminen tehdyn lin-
jausten mukaisesti. Näkyvyys ja tieto 
saatiin sekä kehittämiskeskusteluihin 
että eri medioihin. 

Esimiehet, Henki-
löstöjohtaja 

Tehtävien vaativuuden arvi-
ointijärjestelmän (Kvtes, TS) 
käyttöönotto vuoden 2020 
alussa 

Järjestelmä otettu 
käyttöön 

Vaativuudenarvioinnin mukaiset pal-
kantarkistukset  toteutettiin vuoden 
2020 loppuun mennessä. Järjestelmä 
on käytössä kokonaisuudessaan. 

Henkilöstöjohtaja 
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3.3 Kestävä talous 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvio toteutunut 
 

 Henkilöstöalan talousarvioon teh-
tiin kaksi lisämäärärahaesitystä. 
Lisämäärärahatarpeen aiheutti 
palkkajärjestelmän uusiminen 
palveluntarjoajan päätöksestä. 
Olimme tilanteessa, jossa palkka-
järjestelmä oli korvattava uudella 
järjestelmällä. Ylitysanomukset 
vietiin valtuuston käsiteltäväksi. 
Lisämääräraha mahdollisti budje-
tissa pysymisen. Vuosikate jäi 
12 000 euroa plussalla. 

 

Kustannustietoisuutta lisätty 
järjestämällä koulutustilaisuus 

Laaditut suunnitel-
mat ja toteutumisen 
seuranta 

Saatu koulutus yhdistettynä osa-
vuosiraportointiin on lisännyt 
merkittävästi kustannustietoi-
suutta. 

Esimiehet 

 
3.4 Alueellinen yhteistyö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyön lisääminen yhdistysten, 
yritysten sekä muiden paikallisten 
toimijoiden kesken (Kilpisjärvi, Ka-
resuvanto, Hetta, Peltovuoma) hy-
vinvointitapahtumien tarpeen sel-
vittämiseksi 

Sopimukset 
 

Yhdistysten kanssa pidettyjen ko-
kousten ja keskustelujen pohjalta 
yhdistyksiä pyydettiin laatimaan 
koko vuoden ajalle suunnitelmat 
tapahtumistaan. Tällä pyrittiin li-
säämään yhdistysyhteistyötä. 
Vanhus- ja vammaisneuvostot ja 
nuorisovaltuusto tekivät yhteis-
työtä. Koronarajoitukset kuiten-
kin vaikeuttivat yhteistyön lisää-
mistä perinteisin keinoin kokoon-
tumalla tapahtumiin. Toisaalta ti-
lanne avasi mahdollisuudet kehit-
tää yhteistyötä ”virtuaalisin” me‐
netelmin.  

Hyvinvointiohjaaja 
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Henkilöstö 
 

Henkilöstötoimiala          TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020 TP 2020 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   1 1 1 2 2 

 osa-aikaiset   
 

    

Määräaikaiset   
 

0,5 0,5   
(Ilman sijaisia ja palk-
katuella palkattuja)   

 
    

 kokoaikaiset   
 

    

 osa-aikaiset   
 

    

Yhteensä   1 1,5 1,5 2 2 

 

 

 
Analysointi 2020 
 
Budjetti toteutui suunnitellusti vuonna 2019 laaditun ja hyväksytyn TA20 osalta. Lisämäärärahan tarve aiheutui kesken 
talousarvioikauden tulleen, käytössä olleen, palkkajärjestelmän uudistamisen johdosta. Palkkajärjestelmän vaihtami-
nen perustui palveluntarjoajan päätöksiin lakkauttaa aiemmin käytössä olleen palkkajärjestelmän käytön ylläpidon 
tuki.  
 
Uuden palkkajärjestelmän käyttöönotto aiheutti lisämäärärahatarpeen. Tehdyt määrärahan ylitysanomukset riittivät 
kattamaan palkkajärjestelmän uudistamiseen liittyvät hankinta, koulutus- ja käytönaikaisen tuen kustannukset.  
 
Toimintakate oli 12 000 ylijäämäinen lopulliseen budjettiin verrattuna, koska muut menot suhteessa tuloihin olivat 
suunniteltua pienemmät. 
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HENKILÖSTÖ

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 8 8 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 23

   Tuet ja avustukset         0 0 0 5 5 6

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 14 14 29

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -108 0 -108 -108 0 0 % -59

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -18 0 -18 -17 1 5 % -10

        Muut henkilösivukulut -4 0 -4 -3 1 30 % -2

   Henkilöstökulut yhteensä     -130 0 -130 -128 3 2 % -71

   Palvelujen ostot           -23 -97 -120 -129 -9 -8 % -34

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 0 -3 -1 2 81 % -1

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -4 0 -4 -2 3 60 % -2

   Muut toimintakulut         0 0 0 0 0 0

Toimintakulut yhteensä -161 -97 -258 -259 -2 -1 % -107

Toimintakate -161 -97 -258 -246 12 5 % -78

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Elinvoimalautakunta  
 
Elinvoiman palvelualan toiminta vuonna 2020: 

Vuosi 2020 oli elinvoiman palvelualan toinen. Palveluala koostuu kahdesta toimialasta: kehittäminen ja elinvoimasta, 

sekä infrastruktuurista. Palvelualaa johtaa kehitysjohtaja, joka toimii myös kehittäminen ja elinvoima -toimialan toimi-

alajohtajana. Kulunut vuosi oli palvelualalla uuden organisaatiomallin vakiinnuttamisen vuosi. Toisin kävi, sillä korona-

vuosi ja saavutettavuusasia muuttivat palvelualan suunnitelmia. Keskeisin toimintatapoja muuttava asia korona sai 

palvelualueen toimimaan sähköisesti verkossa ja pääosin etänä. Uusi toimintamalli tehosti toimintaa samalla säästäen 

palvelualueella toimivien aikaresursseja ja kuluja. 

Elinvoiman osalta Enontekiön kunta jatkoi kehittymistä. Suomen kuvalehden tutkimuksen mukana kunnan sijoitus pa-

rani sijasta 142 sijalle 117, kunnan saadessa neljä tähteä. Lisäksi Yrittäjien tekemän selvityksen perusteella Enontekiö 

oli parhaiten kehittyvä kunta lapissa. 

Merkittävimmät toimet vuonna 2020 kohdistuivat palvelualueen osaamisen vahvistamiseen saavutettavuuden varmis-

tamiseen sekä yritysten tukemiseen. Henkilöstöä saatiin lisää rekrytoitua hankkeisiin, maankäyttöön ja matkailuun 

vaikka muuten henkilömäärä notkahti vuoden 2020 aikana. Palvelualueen johtajan työstä suurin osa meni lentokent-

täasian edistämiseen ja yritysten tukemistyöhön. Palvelualueella jäi näistä syistä tekemättömiä töitä, koska suunta-

simme resrursseja vuoden aikana nousseiden strategisen asian ja koronakriisin hoitamiseen. 

Palvelualalla vuosi 2020 oli strategisen saavutettavuusasian edistämisen, henkilöstön kehittämisen ja koronakriisin 

yritystuen vuosi. 
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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 

 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Työllisyys Lapin keski-
tasoa 

Työttömyysaste Keskimääräinen 
työttömyysaste Enontekiöllä 
19,1 (Lapissa 14,7). 

Kunnanhallitus, toi-
miala 

Kasvava yritystoiminta Kokonaisliikevaihto Yritysneuvonnan 
järjestäminen yhdessä 
Tunturi‐Lapin kuntien kanssa. 
 

Kunnanhallitus, toi-
miala 

Saamenkielen ja kult-
tuurin edistäminen 

Duodji-Akatemia Enontekiölle 
hankkeen eteneminen 

Duodji‐Akatemia hanke 
toteutui ja mahdollisesti saa 
jatkoa ilman kunnan tukea. 

Kunnanhallitus, toimia 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Yhteismarkkinoinnin 
järjestäminen ja yrittä-
jien tyytyväisyys 

Yhteismarkkinointityöryh-
män arvio (yritysten lkm, 
FAM-matkat,  

TosiLapin yrittäjien jäsenmäärä 
45 
 
Matkanjärjestäjä‐vierailuja 
korona‐aikana, 2 
matkanjärjestäjää. KV‐
matkanjärjestäjille ja yrittäjille 
järjestettiin virtuaalinen 
workshop (4 matkanjärjestäjää). 

Kunnanhallitus, vies-
tintä ja markkinointi 

Saavutettavuuden 
edistäminen; lentojen 
ja lentomatkustajien 
määrän kasvu 

Lentojen lkm ja paxien 
määrä 
Maaliikenteen linjat 
Majoitusyritysten käyttöas-
teet 

5258 lentomatkustajaa, 
pudotusta 81,2 % ed. vuodesta. 
Kansainvälisiä lentoja 38 kpl; 
kotimaisia lentoja 6 kpl. 
 
Ei huomattavia muutoksia 
maaliikenteeseen 
(epidemiavaikutukset pois 
lukien). 
 
Huonekäyttöasteen muutos ‐6,3 
aj. 1‐12/2020 
 
Enontekiön lentoaseman 
toiminnan jatkumisen 
varmistaminen (oston ja 

Kunnanhallitus, toi-
miala 
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liiketoiminnan valmistelu, sekä 
kriittisen remix‐työn 
toteuttaminen 
hankerahoituksella ja kiitotien 
peruskorjaushankkeen aloitus) 
 
Kaksi hankerahoitusta matkailun 
edistämiseen (yht. 226.225€) ja 
toisen toteuttaminen vuonna 
2020. 
 
Matkailun alueorganisaatio‐ ja 
brändin uudistustyö aloitettu, 
työpajoja 3 kpl, 
koulutustilaisuuksia/webinaareja 
14 kpl yrittäjille. 
 
Tunturi‐Lapin kehitys ry:n 
toiminta. 

Kilpisjärven kaavatiet Tiet rakennettu 2020 Kaavatiet rakennettu (viimeistely 
ja asfaltointi v. 2021) 
 

Elinvoimalautakunta, 
infrastruktuuri toimiala 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Maaseutupalvelujen 
järjestäminen 

Maaseutupalvelujen tilastot Maaseutuhallinnon 
toimistopäiviä Enontekiöllä 15 
kpl. 
 

Kehitysjohtaja 

Lähiruoan saatavuu-
den edistäminen 

Palaute ruokapalvelusta ja 
yrittäjiltä 

Palautetta ruokapalvelusta ja 
yrittäjiltä ei ole kysytty. 
 

Kehitysjohtaja 

Poronlihan jalostami-
sen mahdollisuudet 
Enontekiöllä edistä-
minen 

Selvitys aiheesta tehty Selvitystä aiheesta ei ole tehty. 
 
Pyrittiin sisällyttämään 
lähiruokateema 
arvoketjuhankkeeseen, minkä 
rahoittaja jätti pois 
hankepäätöksestä. 
 
Olimme mukana 
sidosryhmähankehakemuksessa 
LIKIRUOKA, missä teemana 
lähiruoka. Hanke toteutuu 
2021‐2022. 

Kehitysjohtaja 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Jyppyrä-Paljasselkä- hanke 
toteutettu ja kaavoitustyö 
aloitettu 

Hankkeen loppuraportti Investoreita kontaktoitu. 
Kaavoituskonsultin kilpailutus 
ja hankintapäätös 1/2021. 
 

Kunnanhallitus, kehi-
tysjohtaja, infrastruk-
tuuritoimiala 
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Enontekiön tunnettavuu-
den parantaminen asuin-
kuntana, yritysten sijoitus-
paikkana ja  
vapaa-ajan kuntana reit-
tien ja    
nähtävyyksien merkitsemi-
nen sekä kyläkuvien paran-
taminen yhteistyössä si-
dosryhmien kanssa 

Viestintäraportti 
Nähtävyyksistä esite 

TosiLappi on tuottanut 
karttamuotoisen esitteen (ml. 
nähtävyydet). 
 

Viestintä ja markki-
nointi, hyvinvointipro-
sessi, elinvoimapro-
sessi, kunnanhallitus, 
kehitysjohtaja 

Vetovoimaiset tapahtumat Arctic Race 2020 järjes-
tetty 
Tapahtumapalaute järjes-
täjiltä 

Arctic Race 2020 oltiin 
valmiita järjestämään, mutta 
epidemia perui kisan. 
Järjestäjä suunnittelee 
Kilpisjärveä mukaan myös 
2021. 
 
Epidemiavuoden aikana 
peruutuivat seuraavat 
tapahtumat: Marianpäivien 
Perinnemarkkinat ja 
Enontekiön pilkkiviikko.  
 
Seuraavat tapahtumat 
toteutettiin 
poikkeusjärjestelyin: 
Väärtipäivät ja Joulumyyjäiset.  
 
Osallistuttu Pohjoismaisten 
jäänveistokilpailujen 
kustannuksiin. Osallistuttu 
Saami Ski Race – tapahtuman 
palkkauskuluihin 2000 eurolla 
Hetan Hukat ry:lle (tapahtuma 
peruuntui).  

Kehitysjohtaja, vies-
tintä ja markkinointi 

Hiilineutraalin kunnan toi-
menpideohjelma 

Ohjelma hyväksytty kun-
nanhallituksessa 

HINKU-kunnan tiekartta 
valmisteltu, esitetään 
kunnanhallituksessa 2021. 

Kehitysjohtaja, kun-
nanhallitus 

Latu (muut reitit) verkos-
ton kehitttmissuunitelma 
valmis 

Suunnitelma tehty Kilpis-
järven, Hetan, Karesuvan-
non Peltovuoman ja Yli-
Kyrön kylille 

Syksyllä 2020 haettu 
Sopulipolulle avustusta. 
Vuoden 2021 alussa reittien 
kokonaiskehittämishanke 
haettu. 

Kehitysjohtaja 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Yrittäjyys otetaan huomi-
oon päätöksenteossa 

YVA huomioitu kunnan-
hallituksessa ja lautakun-
nissa 
Säännölliset käynnit yri-
tyksissä 

YVA huomioitu hyvin 
kunnanhallituksessa; 
lautakunnissa parannettavaa. 
Yritysvierailuita toimialalla n. 
23 kpl. 

Kunnanhallitus, kehi-
tysjohtaja, lautakunnat 
valmistelijat 

Työllisyys Lapin keskitasoa Työllisyysohjelma hyväk-
sytty 

Työllisyysohjelmaa ei ole 
valmisteltu. Toimiala on 
mukana valmistelemassa 
työllistämispalveluiden 

Kunnanhallitus, kehi-
tysjohtaja 
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kehittämishanketta 2021 ja 
sitoutunut rahoitusosuuteen 
hankkeen toteutuessa. 

Yritysfoorumi toimii Foorumipalaute Foorumipalautetta ei kerätty, 
mutta Väärtipäivien 
yhteydessä järjestetystä 
foorumista saatiin hyvää 
palautetta. 
 
Epidemiavuoden 
yrityspalvelut. Kriisiajan 
yritysneuvonta n. 50 kpl. 
Yksinyrittäjien tuet ja 
päätösten valmistelu 45 kpl. 
Aktiivinen viestintä yrityksille 
epidemia‐aikana. 

Kehitysjohtaja 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Asioiden valmistelu hyvää 
tasoa 

Valitusten ja oikaisujen lä-
päisy alle 1 % päätöksistä 

Ei tiedossa läpimenneitä 
valituksia/oikaisuja 
 

Hallituksen ja lauta-
kuntien valmistelijat 
ja päätöksentekijät 

Elinvoimaprosessi toimii Palaute prosessiin osalli-
silta 

Elinvoimalautakunnan 
itseisarviota toiminnasta ei ole 
tehty 

Kehitysjohtaja 

Kokonaiskehittäminen ku-
vattu 

Kunnanhallitus päättänyt 
kokonaiskehittämisen 
suuntalinjoista 

Kokonaiskehittämissuunnitelmaa 
ei kuvattu. 

Kehitysjohtaja kun-
nanjohtaja, kunnan-
hallitus 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Uudet työntekijät on pe-
rehdytetty tehtäviin pe-
rehdyttämisohjelman mu-
kaisesti 

Palaute uudelta työnte-
kijältä 

Perehdytyksessä 
kehittämistarpeita 
 

Kehitysjohtaja 

Kehityskeskustelut käyty ja 
tehtäväkuvat tehty100 % 

Keskustelutilasto Kehityskeskustelut 100%, 
tehtävänkuvat 100% 
 

Kehitysjohtaja 

Työntekijöillä mahdolli-
suus jatkokoulutukseen tai 
vastaaviin 

Tilaisuudet Yksi 6 päivän koulutus. Kehitysjohtaja 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Toimitaan talousarvion mu-
kaisesti 

Tilinpäätös Toimialalta tuli ylitys-anomus 
vuotta 2020 koskien. Epide-
miavuonna ja Finavian ilmoit-
taessa Enontekiön lentoken-
tän irrottamisesta verkostos-

Toimielimet, kehitys-
johtaja 
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taan, toimialan työaikaa ja re-
sursseja on vienyt akuuttien 
kriisilanteiden hoito. 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 Vastuu 

Alueellisen yhteistyön ke-
hittäminen 

Kansainväliset tapaamiset 
Kautokeinon ja Storfjordin 
kanssa 

Visit Lyngenfjordissa ja alueen 
kunnissa vierailtu. Visit 
Lyngenfjord, Visit Alta ja Kau-
tokeino ovat osallistuneet toi-
mialan työpajoihin Suomessa. 
 
Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n toi-
minta. 
 
House of Laplandin toiminta. 
 
Leader Tunturi-Lapin toi-
minta. 
 
Tornionlaakson neuvoston 
toiminta. 
 
Seudullisten yrityspalvelujen 
tapaamiset (4 kpl, Tunturi-
Lappi). 
 
Sidosryhmähankkeissa mu-
kana n. 10 kpl. 

Kunnanhallitus 
Tunturi-Lapin Kehitys 
ry 
Torniolaakson neu-
vosto 
Rajakuntien neu-
vosto 
Kehitysjohtaja, kun-
nanhallitus 

 
Henkilöstö 
      

Kehittäminen ja 
elinvoima          TP 2018        TP 2019        TA 2020        TP 2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   3,0  3,0  3,0  2,0  

 osa-aikaiset           

Määräaikaiset           
(Ilman sijaisia ja palk-
katuella palkattuja)           

 kokoaikaiset   1,0  1,0  1,5  2,0 

 osa-aikaiset         

Yhteensä   4,0 4,0  4,5  4,0  

 
Analysointi 2020 

Kehittäminen ja elinvoiman toimialan henkilöstöä on ollut vuonna 2020 käytettävissä aiempaa vähemmän. Toisaalta 

vuonan 2020 on kyetty rekrytoimaan kaksi määräaikaista toimea; maankäyttöinsinööri ja matkailun hanketyöntekijä. 

Lisäksi hankekehittäjä valittiin. Vuoden 2020 kehittämistä leimasi saavutettavuuden edistäminen ja elinvoimaa ko-

ronavuoden vaikutukset. Lentokenttäasiaan oli panostettava resursseja suunniteltua enemmän saavutettavuuden ja 

elinvoiman sekä työllisyyden edistämiseksi. Koronavuosi näkyi vahvana yritysten tukemistyönä. Toimialalla ei kyetty 

edellämainituista syistä tekemään mm. tapahtumia ja työllisyysohjelmaa. Toimiala onnistui joustavasti siirtämään re-

sursseja vuoden aikana nousseiden strategisen asian ja koronakriisin hoitamiseen. 
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KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        12 0 12 32 20 169 % 3

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         55 0 55 83 28 51 % 54

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       7 0 7 0 -7 -96 % 32

Toimintatuotot yhteensä 74 0 74 115 41 56 % 89

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -117 0 -117 -141 -23 -20 % -143

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -39 0 -39 -35 5 12 % -36

        Muut henkilösivukulut -7 0 -7 -4 3 45 % -2

   Henkilöstökulut yhteensä     -164 0 -164 -179 -16 -10 % -181

   Palvelujen ostot           -265 -44 -309 -309 0 0 % -241

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 -5 -13 -26 -14 -109 % -26

   Avustukset                 -12 -9 -21 -23 -2 -9 % -18

   Vuokrakulut                 -17 -5 -22 -26 -4 -16 % -21

   Muut toimintakulut         -79 0 -79 -83 -4 -5 % -68

Toimintakulut yhteensä -544 -63 -607 -646 -39 -6 % -554

Toimintakate -470 -63 -533 -531 2 0 % -465

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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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,  rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä 

maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa‐ sekä valvontaviranomaistehtävistä. 

”Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: Kaavoituksen, rakentami-

sen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta.” 

 
 
1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Uusi Luppokoti laajuus ja rahoi-

tusmalli selvillä 

Luonnoskuvat ja kustannus-
arvio valmis 

Valmistuu v.2021 in-
vestointiohjelman mu-
kaisesti 

Toimiala 

Kilpisjärven monitoimitaloon 

uusi kerhotila muuttamalla 

kiinteistössä olevan toisen tilan 

käyttötarkoitusta 

Käyttötarkoituksen muutos 

tehty 

Ei ole tehty Toimiala 

Vauvasta vaariin‐ ajattelu    

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kelkkaurat kunnossa Huomautusten lkm. Ei huomautuksia Toimiala 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Vapaata tonttitar-

jontaa poro‐ ja luon-

taiselinkeinojen 

käyttöön 

Vapaat tontit Tontteja on vapaana Lautakunta 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
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Kunnan alueella riit-

tävästi eri toimintoi-

hin kaavoitettuja 

tontteja 

Myytyjen tonttien 

lkm Tarkoi-

tusperittäin 

4 kpl AO/AOT 

1 kpl RA 

1 kpl AR 

1 kpl , määräala 

Lautakunta 

Yleiset alueet 

hoidettuna 

Yleiset alueet hoidettuna Ei huomautuksia Toimiala Vastuuviran-

haltija 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Vapaata tonttitarjontaa 

vuokra‐ asumiseen erityi-

sesti Kilpisjärvellä 

Vapaat tontit Kaavamuutos tehty 

vuokra-asumiseen 

Lautakunta 

Vapaata tonttitarjontaa 

yrittäjille 

Vapaat tontit Tontteja on Toimiala 

Kaavoituksen eteenpäin 

vieminen 

Kaavojen lainvoimaistuminen Kaavamuutoksia vah-

vistettu 

Lautakunta 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Läpinäkyvä 

päätöksen teko 

Elinvoimalautakunnan 

pöytäkirjat verkossa 

Kyllä Toimiala 

Päätökset perustu-

vat sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kes-

tävälle peri‐ aat-

teelle 

Päätösten laadullinen arvio  Lautakunta 

Ennakoiva johta-

minen 

Kunnan tulevaisuuden 

näkymät työntekijöi-

den tiedossa 

 
Vuoropuhelu valmisteli-

joiden, päättäjien ja toi-

meenpanijoiden kesken 

toimii 

 Lautakunta Toimi-

ala Vastuuvira-

nhaltijat 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Rekrytointi onnistuu Rekrytointiprosessi kuvattu ja 

toimii 

 Henkilöstöala 
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Kehittämisk-

eskustelut toimeen 

pantu 

Kehityskeskustelut käyty 100 

%:sti 

Kyllä Esimiehet 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kestävä talous Talousarvio toteutunut 

suunnitellusti 

Toteuma 85,7% Vastu-

uvira-

nhaltija

t Toimi-

ala 

Investointisuunnitelma real-

istinen 

Investointisuunnitelma to-

teutettu 75 %:sti 

43 % Vastuuviranhaltijat Toimi-

ala 

Hallitus Valtuusto 

Kiinteistöveroselvitys Selvitystyö saadaan 

alkuun 

Kyllä, esiselvitys 

valmistuu 2021 

Lautakunta 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyö naapurikun-

tien kuntien ml. rajayh-

teistyö toimivaa 

Laadullinen arvio  Toimiala, hallitus 

vastaa arviosta 

Yhteistyö alueella toi-

mivien yrittäjien 

kanssa toimii 

Toimielimet, kaikki palvelu‐ ja 

toimialat sekä yhtiöt 

 Toimiala 

Elinvoiman toi-

miala yhdessä 

Tunturi‐lapin Ke-

hitys ry:n kanssa 

vastaa arviosta 
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Henkilöstö 

      

Infrastruktuuri   TP 2018 TA 2019 TA 2020  TP 2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   10 11,5 10 8 

 osa-aikaiset   2 1   

Määräaikaiset       
(Ilman sijaisia ja palkka-
tuella palkattuja)       

 kokoaikaiset     1  

 osa-aikaiset       

Yhteensä   12 12,5 11 8 

 

Analysointi 2020 

Budjetoidut tulot ja menot noudattivat pääosin käyttötalousbudjettia. 

Kulupuolen nousseita menokohtia ovat mm. toimisto- ja asiantuntija palvelut, ICT-palvelut sekä siivouspalvelut. 

Muita yksittäisiä kulukirjauksia taseesta muodostui kaavoituskuluista, rinteen talon purkamisesta ja kesken 

vuotta 2020 infran käyttötalousbudjettiin siirretyistä Virastotalon liiketiloista ja Peltovuoman koulusta. Sekä 

Asunto Oy Puistomäentie 4-6 kuluista. 

Tulopuolen ylitys, joka johtui pääosin kiinteistökaupan virkeydestä ja myytyjen tonttien lukumäärästä kompensoi 

edellä mainittujen budjetoimattomia kulueriä siten että käyttötalousbudjetin toteumaksi muodostui 85,7%. 

Seuraavat toiminnallisten muutokset toteutettiin: 1.1.2020 alkaen lähiliikuntapaikat, ladut, Hetta hiihtomaa ja 

reitit siirtyivät vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle. Sekä maankäyttö- ja kaavoitusasiat siirtyivät kehittämi-

sen ja elinvoiman alaisuuteen. 
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INFRASTRUKTUURI

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        277 0 277 246 -31 -11 % 121

   Maksutuotot                46 0 46 55 9 20 % 244

   Tuet ja avustukset         2 0 2 7 5 283 % 17

   Vuokratuotot 409 0 409 412 3 1 % 432

   Muut toimintatuotot       32 0 32 133 100 312 % 84

Toimintatuotot yhteensä 766 0 766 853 87 11 % 897

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -302 0 -302 -304 -2 -1 % -388

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -91 0 -91 -99 -8 -9 % -109

        Muut henkilösivukulut -11 0 -11 -8 3 26 % -5

   Henkilöstökulut yhteensä     -404 0 -404 -411 -7 -2 % -501

   Palvelujen ostot           -250 0 -250 -289 -39 -16 % -284

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -223 0 -223 -220 3 1 % -228

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -69 0 -69 -63 6 8 % -83

   Muut toimintakulut         -8 0 -8 -31 -23 -289 % -15

Toimintakulut yhteensä -954 0 -954 -1 014 -60 -6 % -1 110

Toimintakate -188 0 -188 -161 27 14 % -213

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Opetus 

 

Toimialan tehtävä  

• Vastaa lakisääteisestä perusopetuksesta (Hetan koulukeskus ja kyläkoulut) 
• Vastaa keskiasteen lukiokoulutuksesta (Enontekiön erälukio) 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Laadukas suomen‐ ja 
saamenkielinen opetus 

Vanhempainillat 
Saamen opetuksen 
tuntimäärät Itsearviointi 
 

Saamen opetuksen 
tuntimäärä pysynyt 
samana 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 

Osallisuuden kokeminen 
ja 
aktiivisiin ja terveellisiin 
elämäntapoihin 
opettaminen sekä 
Yhteishengen ja 
myönteisen ilmapiirin 
vahvistaminen 

Hyvinvointikysely 
Palautteet foorumeista 
Oppilaskunnan kuuleminen 
Huoltajien tapaamiset 
Saamen opetuksentuntimää-
rät 

Osallistuttu 
hyvinvointikyselyyn 
Oppilaskuntia kuultu 
säännöllisesti ja 
tarpeen vaatiessa 
Pysyneet samoina 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 

Saamen kielen ja 
kulttuurin edistäminen 

Itsearviointi Toteutunut, 
koulukohtaiset 
tapahtumat 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 

Palveluverkon kestävyys Peltovuoman koulun lakkaut-
tamisesta päätetään. 

Peltovuoman koulu 
lakkautettu 

Elinvoimalautakunta, 
kunnanhallitus, valtuusto 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Ympäristön tunteminen 
ja kotiseutuun tutustumi-
nen 

Monialaiset oppimiskokonai-
suudet Kotiseuturetket 

Oppimiskokonaisuudet 
pidetty. Koronan 
sallimat retket tehty, 
opetuksessa otettu 
huomioon. 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 

Matkailualaan tutustumi-
nen 

Joulucharter-toimintaan osal-
listuminen mahdollista 

Koronan vuoksi ei ollut 
mahdollista 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  

 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Poronhoidon vuosikierron 
huomioinen opetuksessa  

Monialaiset oppimis‐
kokonaisuudet 

Toteutuneet luokka‐
asteilla 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  

Poronhoidon tukeminen Lähioppimispäivät 
mahdollisia porohoitajilla 

Toteutuneet Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
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Enontekiön hyvä maine tun-
netaan 

Paikkakunnalla pysyvien oppi-
laiden määrä 

Oppilaita 
muuttanut ja 
tullut lähes yhtä 
paljon. 

Hallinnollinen rehtori  
Elinvoimalautakunta 

Fyysinen ympäristö siisti ja 
ympäristökasvatus onnistu-
nut 

Ympäristöystävällisiä ratkai-
suja toimeenpantu ja ilmas-
tonmuutos huomioitu ope-
tuksessa 

Toteutunut. Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi 

Erälukion kehittäminen Eräkurssien määrä Ei ole ollut 
valinneita 
oppilaita tai 
vaihtoehtoisia 
suoritustapoja ei 
ole haluttu. 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yrittäjyystietoisuuden kasvat-
taminen 
 
 
Aikuiskoulutuksen lisääminen 
koulun kautta (esim. digi) 

Yrityskasvatus kerhoissa, 
oppiaineissa ja monialai-
sissa opinnoissa 
Yrityskäynnit 
Yrittäjien vierailut kou-
luissa 
Osallistujat 

Toteutui 
oppiaineissa. 
Koulun 
ulkopuolisten 
kerhojen pitämistä 
rajoitettiin keväällä 
ja syksyllä, samoin 
vierailuja. 
Virtuaalisia 
vierailuja 
toteutettiin. 

Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi 
Elinvoimalautakunta 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Ennakoiva johtaminen Kunnan tulevaisuuden näky-
mät työntekijöiden tiedossa 
Vuoropuhelu valmistelijoiden, 
päättäjien ja toimeenpanijoi-
den kesken toimii 
Oikaisuvaatimusten, kunnal-
lisvalitusten ja kanteluiden 
ym. saadut päätökset kun-
nalle pääosin myönteisiä. 

Toteutunut. Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 
Kunnanjohtaja 

Päätökset perustuvat sosi-
aalisesti ja taloudellisesti 
kestävälle periaatteelle 

Päätösten laadullinen arvio  Toteutunut. Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 

Läpinäkyvä päätöksenteko Pöytäkirjat verkossa Toteutunut Hallinnollinen rehtori 
Opetustoimi  
Elinvoimalautakunta 
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3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Rekrytointi onnistuu Rekrytointiprosessi kuvattu ja 
toimii 
Perehdytys tehdään henkilöstö-
ohjeen mukaan 

Toteutunut. Henkilöstöala 
Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Asiakaspalvelu onnistunut Asiakastyytyväisyys vähintään 
3,5 (asteikko 1-5) 

Kyselyä ei tehty. 
Palaute positii-
vista, pääosin. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Sijaisuuskustannukset vähe-
nevät 

Sijaisuuskulut 5 % pienemmät 
kuin v. 2018 

Toteutunut. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Osaamisen kehittämistä tue-
taan 

Työnantaja linjannut osaamisen 
kehittämisen tukemisen  
Osaamisen kehittämissuunni-
telmat tehty 
Esimiesvalmennus säännöllistä 

Toteutunut, 
mm. koulutus-
suunnitelma ja 
koulutuspäiviä 
runsaasti. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Kehittämiskeskustelut toi-
meenpantu 

Kehityskeskustelulomake uudis-
tettu  
Toimialoilla keskustelut käyty 
100 %:sti 

Toteutunut Hallinnollinen rehtori 
 

Työhyvinvointi on hyvä Työpaikkapalaverit kaikissa työ-
pisteissä säännölliset 
Sairauspoissaolojen määrä kun-
tien keskiarvoja pienempi 
Työhyvinvointikysely tehty 

Toteutunut. Hy-
vinvointikysely 
tehty. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kestävä talous Talouden toteuman aktiivinen 
seuranta ja ennakoinnin kehit-
täminen 
Talousarvio toteutunut suunni-
tellusti 

Toteutunut. 
 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Investointisuunnitelma realis-
tinen  

Investointisuunnitelman toteu-
tus 75 %:sti 

toteutunut Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Henkilöstö ja luottamushenki-
löt ovat kustannustietoisia 

Henkilöstölle on järjestetty pe-
rehdytys aiheesta 
Henkilöstö osallistetaan talous-
arvion laadintaan 

toteutunut Toimielimet, kaikki palvelu- 
ja toimialat sekä yhtiöt 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyö naapurikuntien 
kuntien ml. rajayhteistyö 
toimivaa 

Laadullinen arvio toteutumi-
sesta 
 

Ei toteutunut koro-
nan vuoksi 

Toimielimet, kaikki palvelu- 
ja toimialat sekä yhtiöt 
Hallitus vastaa arviosta 

Tarjotaan norjan kieltä valin-
naisaineena 

Valinnaisainetarjotin sisältää 
norjan kielen 

Tarjottiin ja toteu-
tettiin 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

Yhteistyö alueella toimivien 
yrittäjien kanssa toimii 

TET-paikkojen löytyminen op-
pilaille 

toteutui Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
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Henkilöstö      

Opetustoimi  TP 2018     TP 2019      TA 2020      TP 2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   33,7 34 31 31 

 osa-aikaiset                 2,5                    2                     2                     2 

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) 
      

 kokoaikaiset                3,8                     4                    3                    3 

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

Yhteensä   40,9 40,5 36,5 36,5 

 

 

Analysointi 2020: 

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

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

eli opetussuunnitelmien ja tuntijaon mukaiset opetustunnit suomen ja saamenkielellä esiopetuksessa, pe-

rusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa oleville oppilaille, kuljetussuunnitelmien mukaiset koulukuljetukset 

kuljetuksessa mukana oleville oppilaille, iltapäivätoimintaa 1.-2. luokkalaisille Karesuvannon koululla ja He-

tan yhtenäisessä peruskoulussa. Oppilaille annettiin riittävästi tukea yleisessä, tehostetussa ja erityisessä 

tuessa oleville oppilaille. Erityisopetusta annettiin kaikille sitä tarvitseville oppilaille kiertävän eritysopetta-

jan ja erityisopettajan-erityisluokanopettajan toimesta. Haasteita tuotti Korona-viruksesta aiheutunut ke-

vään etäopetusjakso sekä Korona-viruksen aiheuttamat muut rajoitukset. Opetussuunnitelmissa pysyttiin 

muuten, paitsi uinnit kevät- ja syyslukukauden osalta jäivät toteutumatta em. rajoituksista johtuen.  

Osallisuutta kehitettiin lisäämällä oppilaskunnan ja Nuorisoneuvoston välistä yhteistyötä sekä henkilökun-

nalle tiedottamista ja keskusteluja. Hankerahoituksella toteutettiin opetuksen oheistoimintoja ja koulu-

tusta. Hankerahoituksella mm. koulutettiin opettajia lukion opetussuunnitelman laadintaan, arviointiin pe-

rusopetuksessa ja Teams-alustan käyttöön. Lisäksi hankerahoituksella pidettiin kerhoja eri kouluilla rajoitus-

ten mukaisissa ryhmissä. Opetustoimen hankkeet ovat useammalle vuodelle jakautuvia, joten osa hankera-

hoituksesta siirtyi vuosille 2021-2022, Opetushallituksen jatkettua käyttöaikoja koronavaikutusten vuoksi. 
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OPETUSTOIMI

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 10 10 7

   Maksutuotot                3 0 3 4 1 36 % 5

   Tuet ja avustukset         374 0 374 397 23 6 % 396

   Vuokratuotot 9 0 9 7 -3 -27 % 7

   Muut toimintatuotot       4 0 4 3 -2 -39 % 3

Toimintatuotot yhteensä 390 0 390 421 31 8 % 418

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 799 -5 -1 804 -1 806 -2 0 % -1 846

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -355 -1 -356 -349 7 2 % -368

        Muut henkilösivukulut -70 0 -70 -48 22 31 % -27

   Henkilöstökulut yhteensä     -2 224 -6 -2 230 -2 204 26 1 % -2 241

   Palvelujen ostot           -653 -24 -677 -678 -1 0 % -771

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -241 0 -241 -234 7 3 % -234

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -45 0 -45 -21 25 54 % -43

   Muut toimintakulut         -8 0 -8 -10 -1 -17 % -13

Toimintakulut yhteensä -3 171 -30 -3 201 -3 147 55 2 % -3 302

Toimintakate -2 781 -30 -2 811 -2 726 85 3 % -2 884

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Varhaiskasvatus 

Toimialan tehtävä  

• Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko Hetassa ja 
ryhmäperhepäiväkodit Peltovuomassa, Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa (Karesuvannon saamenkielisen 
esiopetuksen iltapäivän varhaiskasvatus ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa toimintakaudella 2019-2020 ja var-
haiskasvatus 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 2020-2022. 

 
1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Laadukas varhaiskasvatus sekä 
suomen että saamen kielellä. 
Saamen kielen ja kulttuurin 
edistäminen. 
Osallisuuden, yhdenvertaisuuden 
ja tasa‐arvon toteuttaminen 
vasu:n pohjalta. 
Oppimisympäristöjen 
muokkaaminen lasten 
hyvinvointia ja osallisuutta 
tukevaksi. 
Kannustaminen monipuoliseen 
liikkumiseen ja kestävän 
elämäntavan tukeminen. 
Idea‐kulttuurin aikaan saaminen. 
Monialainen yhteistyö mm. 
opetustoimen, sosiaalihuollon ja 
neuvolan kanssa. 
Yhteishengen ja myönteisen 
ilmapiirin vahvistaminen. 
Paikallisidentiteetin vahvistami-

nen. 

Vanhempainillat/ osallistujat  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman 
toteutuminen  
 
Tapahtumat/toiminta, 
yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa 
 
Ideoiden määrä ja niiden 
toteutuminen 
 
Sisäisen ja ulkoisen toimin-
nan/ palvelun itsearviointi  
 
  

3 etävanhempainiltaa, 

n.7 henkilöä/tilaisuus, 2 

pihatapahtumaa 

Toimintaa on suunni-

teltu ja toteutettu var-

haiskasvatussuunnitel-

man mukaisesti. 

Varhaiskasvatuspalve-

lua on pystytty tarjoa-

maan COVID-19- epide-

mian aikana Päiväkoti 

Riekossa keskeytymät-

tömästi ja ryhmäperhe-

päiväkodeissa lyhytai-

kaisin keskeytyksin ke-

väällä. 

Monialainen yhteistyö 

ei ole toiminut suunni-

tellulla tavalla ko-

ronaepidemiasta joh-

tuen.   

Henkilöstön hyvinvointi 

iltapäivä. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Varhaiskasvatus 
Hyvinvointiprosessi 
Elinvoimalautakunta 
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2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Aktiivinen toiminta 
lähiyhteisöissä. 
Luontoon ja ympäristöön 
tutustuminen. 
Yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa. 
Vuorohoito mahdollistaa 
matkailualalla työskentelevien 
huoltajien työn. 

Toteutunut toiminta 
 
Itsearviointi 

Koronaepidemiasta 

johtuen toiminta lä-

hiyhteisöissä ja eri 

toimijoiden kanssa ei 

ole ollut mahdollista. 

Luontoon ja lähiym-

päristöön tutustumi-

nen sisältyy varhais-

kasvatussuunnitel-

maan. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Paikallisten elinkeinojen 
ja elämäntavan 
arvostus. 
Lapsi tutustuu erilaisiin 

elinkeinoihin, kulttuu-

reihin ja elämäntapoi-

hin. 

Teemapäivien määrä 
 
Itsearviointi 
 

1 teemapäivä. 

Paikallisten elinkeinojen ja 
elämäntavan arvostus sisältyy 
paikalliseen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan, 
jonka mukaisesti suunniteltiin 
ja toteutettiin 
varhaiskasvatusta. Erityisesti 
saamelaisen 
varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisessa toiminnassa 
näkyivät poro‐ ja 
luontaiselinkeino ja 
saamelaiskulttuuri. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Laadukas 
varhaiskasvatus, joka 
houkuttaa lapsiperheitä. 
Varhaiskasvatuspalveluid
en tarjoaminen lähellä. 
Varhaiskasvatuspalvelui-

den saavutettavuus. 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien 
lasten lukumäärä 
 
Sijoitusaikataulu varhaiskasvatuk-
seen 
 

45 lasta  

 

Heti hoidontarpeen il-

maannuttua. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö, 
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

Jokainen kunnan työnte-
kijä ja luottamushenkilö 
on viestijä ja toimii vies-
tintä- ja someohjeiden 
mukaisesti 

Työntekijät ja luottamushenkilöt 
viestijänä  
 -koulutus 
Laadullinen arvio   

Henkilöstö toiminut so-

meohjeiden mukaisesti. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö, 
Varhaiskasvatus 
Kunnanjohtaja 
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2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yrittäjyystietoisuuden 
kasvattaminen osana 
varhaiskasvatusta. 
 

Suunnitelma 
Toteutuneet toimenpiteet 
Itsearviointi 

Kasvatuksessa toteu-

tettu yrittäjyyskasva-

tuksen elementtejä: 

mm. harjoitellaan vuo-

rovaikutus- ja ilmaisu-

taitoja, vahvistetaan 

sosiaalisia taitoja, kan-

nustetaan ja ohjataan 

toimimaan vastuulli-

sesti. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö  
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 
 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Läpinäkyvä päätöksen teko 
 

Toimielimien pöytäkirjat 
verkossa  
Itsearviointi 
Ulkopuolinen arviointi 
Palautteet 

Toimielimien pöytä-

kirjat verkossa. 

Asioiden valmistelu 

ja niistä tiedottami-

nen ollut avointa.  

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Elinvoimalautakunta 
 

Ennakoiva johtaminen 
 

Kunnan tulevaisuuden näkymät 
työntekijöiden tiedossa.  
Vuoropuhelu valmistelijoiden, 
päättäjien ja toimeenpanijoiden 
kesken toimii. 
Kunnallisvalitusten ja 
kanteluiden yms, määrä 
korkeintaan sama kuin vuonna 
2019. 

Tulevaisuuden näky-

mät henkilöstön tie-

dossa. Vuoropuhelu 

on toiminut hyvin. 

Valituksia ei ole tul-

lut. 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Elinvoimalautakunta 
 

Digitalisaation edistäminen Asianhallintajärjestelmä toimii 
hyvin 
Etäkokousten ja -yhteyksien toi-
mivuus 
 

Asianhallintajärjes-

telmä toimii. 

Etäkokoukset ja – 

koulutukset etäyh-

teyksin toimivat hy-

vin. Etäpalavereiden 

ja –koulutusten 

määrä lisääntynyt. 

Hallitus, hallinto, 

kaikki palvelu- ja toi-

mialat 

Päätökset perustuvat sosiaali-
sesti ja taloudellisesti kestävälle 
periaatteelle 

Päätösten laadullinen arvio Kuntalaisilla mahdol-

lisuus vaikuttaa pää-

töksiin jo niiden val-

misteluvaiheessa. 

Päätöksissä huomi-

oitu taloudelliset re-

surssit.  

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Elinvoimalautakunta 
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3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Rekrytointi onnistuu Rekrytointiprosessi kuvattu ja toimii 
Perehdytys tehdään henkilöstöohjeen 
mukaan 

Rekrytointiprosessi 

toimii.  

Henkilöstöala,  
Varhaiskasvatus Var-

haiskasvatuksen 

päällikkö 

Asiakaspalvelu onnistu-
nut 

Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5 (as-
teikko 1-5) 

Ei mitattu vuonna 
2020 muuttuneen 
palvelutilanteen takia 
(koronaepidemia), 
toteutuu vuonna 
2021 

Toimielimet,  
Varhaiskasvatus 

Sijaisuuskulut kohtuulli-
set 

Sijaisuuskulut 5 % pienemmät kuin 
2018 

Toteutui Varhaiskasvatus, Var-
haiskasvatuksen 
päällikkö 

Osaamisen kehittämistä 
tuetaan 

Työnantaja linjannut osaamisen kehit-
tämisen tukemisen  
Osaamisen kehittämissuunnitelma, 
esimiesvalmennus toimeenpantu 

Kannustettu osallis-
tumaan koulutuksiin. 

Toimielimet 
Varhaiskasvatus 
Henkilöstöala 
 

Kehittämiskeskustelut 
toimeenpantu  
 

Kehityskeskustelulomake uudistettu  
Toimialoilla keskustelut käyty 100 %:sti 

Toteutui Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 

Työhyvinvointi hyvä  
 

Työhyvinvointikysely  Toteutui ja käytiin 
läpi henkilöstön 
kanssa. 

Varhaiskasvatus Var-
haiskasvatuksen 
päällikkö 
Henkilöstöala  

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kestävä talous Talousarvio toteutunut suunni-
tellusti 

Tulos ylijäämäinen 

121 497 euroa  

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 

Investointisuunnitelma realisti-
nen 

Investointisuunnitelma toteu-
tettu 75 %:sti 

 Toimielimet, kaikki 
palvelu- ja toimialat 
sekä yhtiöt 

Henkilöstö on kustannustietoi-
nen 

Henkilöstölle on järjestetty info-
tilaisuus/jatkokoulutus aiheesta 

Toteutui Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyö naapurikuntien 
kuntien ml. rajayhteistyö 
toimivaa 

Laadullinen arvio 
Osallistuminen saamelaisen lasten-
kulttuurikeskuksen Mánnun toimin-
taan. 
 

Varhaiskasvatuksen 

johtajien yhteistyö 

Loiste-verkostossa. 

Varhaiskasvatus  
Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Hallitus vastaa arvi-
osta 
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Saamenkielisen var-

haiskasvatus ostopal-

veluna Ruotsin Kare-

suvannosta. Mannun 

tarjonta oli vähäistä 

koronaepidemian ai-

kana.  

Yhteistyö alueella toimi-
vien yrittäjien kanssa toimii 

Toimielimet, kaikki palvelu- ja toi-
mialat sekä yhtiöt 

Ei ollut mahdollista 

koronaepidemiasta 

johtuen. 

Siivouspalvelua os-

tettiin ostopalveluna. 

 

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen 
päällikkö  
Elinvoiman toimiala 
yhdessä Tunturi-la-
pin Kehitys ry:n 
kanssa vastaa arvi-
osta 

 
Henkilöstö 

      

Varhaiskasvatus    TP 2018 TA 2019 TA 2020  TP 2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   13 15 12 11 

 osa-aikaiset     1 1 

Määräaikaiset       
(Ilman sijaisia ja palk-
katuella palkattuja)       

 kokoaikaiset   4  1 2 

 osa-aikaiset    1   

Yhteensä   17 16 14 14 
 

    

 

Analysointi 2020 

Toimialan tehtävä  
 
Varhaiskasvatuksen järjestäminen kunnassa 
 
Varhaiskasvatuksen palvelurakennetta muutettiin vuonna 2020 siten, että Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin var-
haiskasvatuspalvelu siirtyi Päiväkoti Riekkoon 1.8.2020 alkaen. Varhaiskasvatusyksiköiden lapsimäärissä oli vuoden 
aikana pientä laskua.  Maaliskuussa COVID-19-epidemiaan liittyvät kansalliset rajoitukset ja Suomen ja Ruotsin väli-
seen rajaliikenteeseen liittyvät rajoitukset vaikuttivat Lávvusta ostettuun saamenkieliseen varhaiskasvatuksen ostopal-
veluun siten, että osa lapsista siirtyi varhaiskasvatukseen ryhmäperhepäiväkoti Touhulaan ja osa ei tullut varhaiskasva-
tukseen. Ostopalvelua ei ollut syyskaudella koronaepidemiasta johtuen. 
 
Covid-19 epidemia muutti maaliskuun puolesta välistä alkaen varhaiskasvatuksen arjentoimintaa jokaisessa varhais-
kasvatusyksikössä. Lapsimäärien vähenemiseen varhaiskasvatusyksiköissä vaikutti Valtioneuvoston linjaus 16.3.2020, 
jonka mukaan varhaiskasvatukseen saivat tulla ainoastaan niiden perheiden lapset, joiden huoltajat tarvitsivat työnsä 
takia lapselleen hoitopaikan. Kun opetus siirtyi etäopetukseen, suurin osa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ei tul-
lut hoitoon.  Suurin muutos oli Päiväkoti Riekossa, jossa huhti-toukokuun aikana oli päivittäin hoidossa 2-8 lasta.  Ryh-
mäperhepäiväkodeissa päivittäisessä hoidossa oli 0-4 lasta. Tänä aikana henkilöstö piti vuosilomiaan ja osa henkilös-
töstä oli töissä ikääntyvien palveluissa. Elokuussa varhaiskasvatusyksiöiden toiminta palautui ennalleen.  
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Henkilöstö 

Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä oli vuoden alussa 14 henkilöä, joista 13 henkilöä oli vakinaista ja 1 määräaikai-

nen. Joulukuussa henkilöstöstä oli vakinaisia 12 ja 2 määräaikaista. Kaksi määräaikaisesti täytettyä tointa oli saamen-

kielisessä varhaiskasvatuksessa. Saamenkielisiin varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan toimiin ei saatu kelpoi-

suusehdot täyttäviä työntekijöitä. Myös saamenkielisten sijaisten saaminen on ollut erittäin haasteellista.  

Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa käytiin maaliskuun loppuun mennessä. Hyvinvointikysely tehtiin henkilöstölle 

lokakuun aikana. Kyselyn tulokset käytiin läpi henkilöstön kanssa marraskuussa. Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi 

edellisestä vuodesta.  Sairauspoissaoloista suurin osa koostui pitkistä virkavapauksista ja ne painottuivat keväälle ja 

vuoden loppupuolelle. 

Talous 

Varhaiskasvatuksen toimialan nettomenot olivat 121 497 euroa pienemmät budjetoituun nähden. Ylijäämäiseen tulok-

seen vaikuttavia tekijöitä olivat henkilöstön useamman kuukauden palkattomat vapaat ja kokoaikaisen työn muuttu-

minen osa-aikaseksi muutamaksi kuukaudeksi sekä henkilöstöresurssien käytön suunnittelu ja varhaiserityisopettajan 

palvelujen ostaminen ostopalveluna.    
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VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                42 0 42 29 -13 -31 % 48

   Tuet ja avustukset         54 0 54 61 7 13 % 75

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 96 0 96 90 -5 -5 % 123

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -525 0 -525 -462 64 12 % -510

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -115 0 -115 -102 13 11 % -113

        Muut henkilösivukulut -21 0 -21 -12 9 42 % -7

   Henkilöstökulut yhteensä     -662 0 -662 -576 85 13 % -630

   Palvelujen ostot           -81 0 -81 -85 -4 -5 % -116

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -46 0 -46 -40 7 15 % -42

   Avustukset                 -92 0 -92 -73 19 21 % -82

   Vuokrakulut                 -26 0 -26 -8 17 68 % -7

   Muut toimintakulut         -1 0 -1 1 2 189 % -6

Toimintakulut yhteensä -908 0 -908 -781 127 14 % -883

Toimintakate -812 0 -812 -691 121 15 % -760

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Hyvinvointilautakunta 
 

Hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan 2020 analyysi 

Henkilöstö        

Hyvinvoinnin palvelualue (HTV)        TP 2016        TP 2017        TA 2018        TA 2019        TS 2020 TP 2020 

Vakinainen henkilöstö            

 kokoaikaiset       83,55 86,55 83,85 86,6 

 osa-aikaiset         3,0  3,0 4,3 

 

Määräaikaiset              

(Ilman sijaisia ja palk-

katuella palkattuja)            

 kokoaikaiset       9 6,0 4,0 9,15 

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

Yhteensä (HTV)       94,95 100,2 94,1 101,35 

 

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

Hyvinvoinnin palvelualueella kyettiin tuottamaan lakisääteiset sekä pääosin tavoitteiksi asetetut palvelut. Koronarajoi-

tuksista johtuen suurin osa hyvinvoinnin palvelualueen tapahtumista jouduttiin perumaan (mm. Marianpäivät, Väärti-

päivät, liikunta- ja yhdistystoiminnan tapahtumat jne.) Lisäksi Vammaispalvelujen työ ja päivätoimintapalvelut keskey-

tettiin. Koronarajoitukset vähensivät myös ostopalvelujen käyttöä.  Näiltä osin kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Etäyh-

teyksin toteutettujen tapaamisten määrä lisääntyi merkittävästi, joka vaati osin uusien toimintatapojen omaksumista. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liikunnallisten tapahtumien osalta järjestettiin ikäihmisille liikuntavuoroja vuo-

den alussa käyttöönotettuun kuntosaliin. Kuntosalin sekä liikuntahallin käyttötarpeet kasvoivat vuoden mittaan. Sisä-

liikuntarajoitusten johdosta esimerkiksi ulkoliikuntamahdollisuuksia ylläpidettiin korostetusti. Kuntalaisia kehotettiin 

liikkumaan koronaturvallisesti, johon kunnassa on erinomaiset mahdollisuudet.  

Sisä- ja ulkoliikuntatilat sekä kirjasto mahdollistavat monipuolisien sekä laadukkaiden palvelujen tuottamisen. Hyvin-

voinnin palvelutoiminnassa yhteistyötä pyrittiin lisäämään yhdistys- ja seurayhteistyöllä. Niiden toimintaa tuettiin 

avustuksilla. Yhteistyön lisääminen hyvinvointipalvelujen tuottajien sekä yhdistysten ja seurojen toimijoiden kesken on 

edelleen kehittävä asia. Hetta Hiihtomaan sekä latu- ja mt-kelkkaurien palvelutaso ylläpidettiin tavoitteen mukaisesti. 

Vuonna 2020 liikuntatoimen kalustoa uusittiin ostamalla mm. uusia moottorikelkkoja sekä perushuollattamalla muuta 

kalustoa toiminnan ylläpitämisen mahdollistamiseksi hyvällä tasolla. Vapaa-aikapalveluja mm. hiihtolatuja ylläpidettiin 

pitkälle kevääseen. Tällä mahdollisti kuntalaisten liikkumisen koronaturvallisesti kodin ulkopuolella.  Lisäksi kirjastopal-

veluiden uudelleenjärjestelyillä mahdollistettiin kirjojen lainaustoimintaa. Loppuvuonna vain pienryhmätoiminta ulko-

tiloissa oli mahdollista, mutta silläkin oli arvioidusti hyvinvointia edistävä vaikutus mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitä-

misessä. 

Nuorisotoimessa tarjottiin palveluja henkilökohtaisin tapaamisin sekä soveltuvin osin etäyhteyksien. Etsivän nuoriso-

työn henkilöstökustannuksiin saatiin edelleen avustusta AVI:lta. Nuorten toimintaa mahdollistettiin mm Discord-

Kieppi toiminnan avulla. Lisäksi toimintaa Kiepissä mukautettiin niin, että rajoitusten mukaisesti kokoonnuttiin pie-

nemmissä ikäluokkaryhmissä mahdollisuuksien mukaan. 
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Opetus- ja vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimiloilla kehitettiin osallissuutta mm. lisäämällä oppilaskunnan ja nuoriso-

neuvoston välistä yhteistyötä, yhdistysten ja vapaa-aikavastaavan sekä yhdistysten välillä. Opetustoimen palvelura-

kennetta muutettiin 2020 siten, että Peltovuoman koulun opetustoiminta siirrettiin Hettaan 1.8.2020 lukien. Hankera-

hoituksella toteutettiin mm. nuorisotyön Digitaalinen-hanke, opetustyön koulutussuunnitelmien laadinta ja arviointi 

sekä Teams-alustan käyttökoulutusta. Lisäksi hankerahoituksella pidettiin kerhoja eri kouluilla. Haasteita tuotti Ko-

rona-viruksesta aiheutunut kevään etäopetusjakso sekä Korona-viruksen aiheuttamat muut rajoitukset. Opetussuunni-

telmissa pysyttiin muuten, paitsi uinnit kevät- ja syyslukukauden osalta jäivät toteutumatta em. rajoituksista johtuen.  

Koronarajoitukset muuttivat maaliskuun puolesta välistä alkaen varhaiskasvatuksen arjen toimintaa jokaisessa varhais-

kasvatusyksikössä. Saamenkielistä varhaiskasvatuspalvelua on ostettu ostopalveluna Ruotsista Karesuvannon ryhmä-

perhepäiväkoti Lávvusta. Kansalliset sekä Suomen ja Ruotsin väliseen rajaliikenteeseen liittyvät rajoitukset vaikuttivat 

Lávvusta ostettuun saamenkieliseen varhaiskasvatuksen ostopalveluun siten, että saamenkieliset palvelut tuotettiin 

väliaikaistiloissa Touhulassa. Lisäksi rajoitusten ollessa voimassa osa henkilöstöstä kohdennettiin mm. sosiaalitoimen 

tehtäviin, jossa oli henkilöstövajetta lisääntyneen työmäärän johdosta.  

Hyvinvointipalvelujen tuottaminen oli edelleen haasteellista vanhustenhuollon palveluissa Luppokodilla rakennustek-

nisten sekä henkilöstövajeen johdosta. Työn haastavuuden voitiin todeta lisääntyneen koronarajoitusten vaikutuk-

sesta sekä henkisesti että fyysisesti. 

Haasteita tuotti taloudellisten resurssien riittävyys ennen kaikkea sosiaalitoimen osalla. Ne asiat, joihin palvelualueen 

toimialoilla pystyttiin vaikuttamaan, eli hankinnat ja palkkausmenot pysyivät suunnitelmien mukaisina. Kustannusten 

ennakointi on haastavaa, koska asiakkaiden palvelujen tarve voi vaihdella suuresti vuositasolla ja palveluntarpeita on 

mahdotonta arvioida etukäteen tarkasti talousarviota laadittaessa. Sosiaalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuo-

jelun ja vammaispalvelujen osalta. Nämä kustannukset ovat sellaisia, että niitä ei pystytä tarkasti etukäteen arvioi-

maan. Usein tarvitaan myös erityispalveluita, jotka lisäävät kustannuksia ennakoimattomasti. 

Välttämättömät peruspalvelut olivat toiminnassa, mutta lähikontaktien määrää pyrittiin poikkeusolojen ja kokoontu-

misrajoitusten vuoksi rajaamaan, mikä aiheutti muutoksia monien palveluiden järjestämiseen. Yhteistyötä LSHP:n eri-

koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa tehostettiin vuoden aikana.  

Koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikeuttivat työllisyyden tukemista, työllistämiselle asetettuja ta-

voitteita ei pystytty saavuttamaan ja mm työllistymistä edistäviä palvelujen järjestäminen oli poikkeusoloissa haasta-

vaa. 

Palvelujen kehittämistyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana osallistumalla sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishank-

keisiin ja tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Loppuvuodesta perustettiin viiden kunnan yhteisenä kehittämisko-

keiluna kuntien yhteinen lastenvalvojan virka. 

Luppokodin ja Karesuvannon rakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa ja ne vaativat peruskorjausta tai uusien raken-

nuksen rakentamista.  

Kunnassa todettiin olevan varastotilaa liian vähän mm. yhdistys- ja järjestötoiminnan tukemiseksi sekä vapaa-aikatoi-

menvarastointitilat ovat riittämättömät. Materiaalista suurin osa joudutaan kausivarastoimaan ulkotiloissa. Materiaa-

lin käytettävyyden sekä elinkaaren pidentämiseksi kuntaan tarvitaan lisää varastointiin sopivaa tilaa. 
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Sosiaalitoimi 
 

Toimialan tehtävä 

• Vastaa yhdenmukaisin perustein myönnettyjen lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä, 
kehittämisestä ja sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä  

• saamelaiskulttuuriperustaisten/saamenkielisten sosiaalipalvelujen saatavuuden turvaaminen ja 
edistäminen yhteistyössä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa 

 

Vuoden 2020 tavoitteiden painopisteet 

• Ikäihmisten palveluissa kotona asumista tuetaan asiakaslähtöisesti voimavaralähtöisellä työotteella 
ja kehitetään kotona asumista tukevaa palvelutuotantoa yhteistyössä eli toimialojen ja sidosryh-
mien kanssa. Monitoimitalon (Luppokodin) suunnittelutyötä jatketaan yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa osana kunnan investointisuunnitelmaa.  

• Lapsiperheiden palveluissa painopistettä pyritään siirtämään korjaavasta työstä varhaiseen tukeen 
osallistumalla aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyöskentelyyn, kehittämällä lapsi-
perheiden hyvinvointia tukevia ja varhaisen tuen palveluita ja vahvistamalla verkostoyhteistyötä 
lasten ja perheiden palveluissa työskentelevien muiden työntekijöiden kanssa myös yli kuntarajojen 
ylittyvänä toimintana 

• Erityishuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella järjestetään päivä- ja työtoimintaa. Työ- ja päi-
vätoiminnassa pyritään löytämään sopivaa toimintaa ja sitä suunnitellaan ja toteutetaan asiakkai-
den kanssa kyvyt ja persoonallisuus huomioiden. Asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toi-
mintakykyä ja hyvinvointia tuetaan. 

 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

    

Asiakkaiden osallisuuden ko-

keminen 

Asiakaspalaute on käytössä, 

asiakaspalautteet käsitellään 

ja ryhdytään tarvittaessa 

vaadittaviin toimenpiteisiin. 

 

Vanhus-, vammais- ja nuori-

soneuvostot kokoontuvat ja 

osallistuvat palveluiden ke-

hittämiseen esiintuomalla 

palvelujen käyttäjien näkö-

kulmaa 

Palvelutyytyväisyysky-
sely toteutettu kotipal-
velussa 
Asiakas- ja asukaspa-
lautteita käsitelty yh-
teisissä palavereissa. 
 
Vanhusneuvosto on 
kokoontunut 5 kertaa, 
vammaisneuvosto on 
kokoontunut 2 kertaa. 
Covid pandemian ai-
kana hankittu ikäänty-
neiden palveluihin 2 
tablettia tukemaan yh-
teydenpitoa omai-
siin/läheisiin. 
Luppokodille on han-
kittu 2 kpl smart-tv:tä, 

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 

 

Vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö 
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mm. helpottamaan ko-
tiseurakunnan tilai-
suuksiin osallistumista. 

Aktiivisiin ja terveisiin elämän-

tapoihin kannustaminen 

Palvelujen järjestämisessä ja 

tuottamisessa huomioidaan 

asiakkaan toimintakykyä ja 

omatoimisuutta edistävä voi-

mavarakeskeinen näkökulma 

 Johtava sosiaalityönte-

kijä 

Vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 

Luppokodin vastaava 

hoitaja 

Hyrylän ohjaaja 

Hyvinvointikeskuksen suunnit-

telu 

Suunnittelupalaverit Sosiaalitoimen viran-
haltijat ovat osallistu-
neet suunnittelupala-
vereihin. 

 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Tapahtumia kehitetään 8 vuo-

denajalle: tuetaan ja mahdol-

listetaan asiakkaiden osallistu-

mista tapahtumiin 

Asiakkaiden ja omaisten 

osallistuminen tapahtumiin 

Koronarajoitukset ovat 
maaliskuusta alkaen 
rajoittaneet tapahtu-
mien kehittämistä, jär-
jestämistä ja asiakkai-
den osallistumista ta-
pahtumiin. 

Johtava sosiaalityönte-

kijä, 

sosiaalityöntekijä, sosi-

aaliohjaaja, 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu, 

Luppokodin vastaava 

hoitaja, 

Hyrylän ohjaaja 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Edistetään poro- ja luon-

taiselinkeinon harjoittajien hy-

vinvointia 

Lapsiperheiden tukeminen 

poronhoitoperheissä, 

veahkki-palvelut ikäihmisille, 

palveluohjausta liittyen poro- 

ja luontaiselinkeinojen har-

joittajien toimentuloon 

Poronhoitoperheisiin 
ei ole ollut kysyntää 
lapsiperheiden koti-
palvelulle. 
Veahkki-palvelut toi-
mineet. 

Sosiaalityöntekijä, 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 
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Lähiruokaa saadaan Suositaan lähiruokia asiakas-

tarjoiluissa. Lähi-/perinneruo-

kien valmistamistapahtumat 

asiakkaiden kanssa. 

Koronarajoitukset 
ovat rajoittaneet yh-
teisiä ruokien valmis-
tamistapahtumia ja 
asiakastarjoiluja maa-
liskuusta alkaen. 
Toiminnan kehittä-
miseksi ikääntyneiden 
palveluissa toteutettu 
yhteispalavereja kes-
kuskeittiön kanssa. 

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 

Luppokodin vastaava 

hoitaja 

Hyrylän ohjaaja 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Fyysinen ympäristö houkutte-

lee asukkaita, yrittäjiä ja mat-

kailijoita puoleensa; otetaan 

käyttöön ympäristöystävällisiä 

ratkaisuja 

toimiva jätehuolto, kierrätys 

ja ympäristöystävällisiä rat-

kaisuja toimialan eri yksi-

köissä 

Jätehuollossa on kehi-
tetty jätteiden lajitte-
lua. Vammaisten työ- 
ja päivätoiminnassa 
on käytetty kierrätys-
materiaaleja. 
Kotipalvelun asumis-
palveluissa tehostettu 
kierrätystä. 

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 

Luppokodin vastaava 

hoitaja 

Hyrylän ohjaaja 

Jokainen kunnan työntekijä ja 

luottamushenkilö on viestijä ja 

toimii viestintä- ja someohjei-

den mukaisesti; myönteinen 

viestintä sosiaalitoimen palve-

luista ja kehittämistyöstä 

Laadullinen itsearvio Sosiaalitoimen kehit-
tämistyöstä, palve-
luista on tiedotettu. 

Kaikki toimialan toimi-

jat 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Työllisyyden tukeminen: työl-

listymistä tukevien toimenpi-

teiden aktiivinen edistäminen, 

työelämävalmennus- ja työhar-

joitteluympäristöjen tarjoami-

nen toimialalla 

työllisyysasteen kasvami-

nen, pitkäaikaistyöttömien 

määrän väheneminen, kun-

nan maksaman työmarkki-

natukiosuuden määrän pie-

nentyminen 

Koronarajoitusten 
vuoksi työllisyyttä tuke-
via toimenpiteitä ei 
kyetty aktiivisesti edis-
tämään. Kunnan mak-
sama työmarkkinatuki-
osuus kasvoi. Sosiaali-
toimen toimialalla oli 
muutamia nuoria kesä-
työntekijoitä.  

Johtava sosiaalityönte-

kijä, sosiaalityöntekijä 

 

 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö 

Etätyömahdollisuuksien paran-

taminen 

Toimivat yhteydet 

Etäkoulutuksiin ja etäko-

kouksiin osallistuminen 

Etäyhteydet ja yhteydet 
kunnan verkkoon toimi-
vat ja mahdollistivat 
etätyön tekemisen ja 
etäkokoukset koronara-
joitusten aikana.  

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 
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Luppokodin vastaava 

hoitaja 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Ennakoiva johtaminen Työntekijöillä tietoa ja käsi-

tys kunnan tulevaisuuden 

visioista, osallistuminen 

keskustelutilaisuuksiin ja 

foorumeihin, asioiden käsit-

tely yhteisissä työpalave-

reissa 

Tiimipalavereja on pi-
detty suunnitelmalli-
sesti eri toimipisteissä 
etäyhteyksien avulla. 
Koronarajoitusten 
vuoksi yleisiä keskuste-
lufoorumeja on ollut ai-
kaisempaa vähemmän. 
Kotipalvelun ja sosiaali-
toimen kehityskeskus-
telut toteutuneet 100% 

Esimiehet 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Osaamisen kehittämistä tue-

taan: Osaamisen kehittämis-

suunnitelmat tehty ja niiden 

toteutumista tuetaan ja seura-

taan 

-tiedon jakaminen 

Osaamisen kehittämis-

suunnitelman toteutumi-

sen seuranta 

Osaamisen kehittämis-
suunnitelmien toteutu-
mista on aktiivisesti seu-
rattu ja tuettu etäkoulu-
tuksiin osallistumista. 
Koulutuksia on peruttu 
koronarajoitusten 
vuoksi. 

Esimiehet 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvion mukainen tilin-

päätös; henkilöstön kustan-

nustietoisuutta lisätään  

Osavuosikatsaukset, 

Talousarvion toteutuma 

Talousarvion laadintaan liitty-

vää tietotaidon ja osaamisen 

vahvistuminen 

Osavuosikatsauksia 
on analysoitu, talous-
arvio toteutui pää-
sääntöisesti suunni-
telman mukaan pois-
lukien koronaepide-
mian aiheuttamat 
odottamattomat 
muutokset. Vastuuvi-
ranhaltijat ovat osal-
listuneet talousarvio-
koulutuksiin. 

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö,  

Luppokodin vastaava 

hoitaja 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
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Yhteistyö lähialueiden kanssa 

toimii 

Yhteiset koulutukset ja ta-

paamiset, yhteinen kehittä-

mistyö 

koulutukset ja tapaa-
miset järjestettiin 
etäyhteyksiä hyväksi-
käyttäen, viiden kun-
nan yhteinen lastenval-
voja aloitti työt. 
Yhteistyötä LSHP:n eri-
koissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon 
kanssa tehostettu etä-
kokouksin. 

Johtava sosiaalityönte-

kijä 

vanhustenhuollon pal-

velupäällikkö, kotipal-

velu 

Luppokodin vastaava 

hoitaja 

 

 

Henkilöstö      

Sosiaalitoimi  TP 2018     TA 2019      TA 2020 

      TP 

2020 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   31,6 32,6 32,6 32,6 

 osa-aikaiset   0,8 0,8 0,8 0,8 

 

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset   2 2 2 2 

 osa-aikaiset   0,8 0,8 0,8 0,8 

Yhteensä   35,2 36,2 36,2 36,2 

 

Analysointi 2020 

Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi sosiaalipalvelujen käyttöön ja kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin 

ei päästy.  Välttämättömät peruspalvelut olivat toiminnassa, mutta lähikontaktien määrää pyrittiin poik-

keusolojen ja kokoontumisrajoitusten vuoksi rajaamaan, mikä aiheutti muutoksia monien palveluiden jär-

jestämiseen. 

Etäyhteyksin toteutettujen tapaamisten ja palaverien määrä lisääntyi. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja 

perusterveydenhuollon kanssa on tehostettu vuoden aikana.  

Koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet vaikeuttivat työllisyyden tukemista, työllistämiselle ase-

tettuja tavoitteita ei pystytty saavuttamaan ja mm työllistymistä edistäviä palvelujen järjestäminen oli poik-

keusoloissa haastavaa.  
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Sosiaalitoimen toimialan toimintakate oli 155 000 euroa positiivinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat ko-

ronaepidemian vuoksi maksetut koronakorvaukset ja arvioitua pienemmät henkilöstömenot. Sosiaalitoi-

men henkilöstökulut alittuvat arviolta 86 000 euroa johtuen sosiaalityöntekijän ja hoitohenkilöstön rekry-

tointihaasteista ja koronavirusepidemian aiheuttamista toimintojen keskeytyksistä. Vammaispalvelujen työ 

ja päivätoimintapalvelut keskeytettiin kevään aikana ja henkilöstöä kohdennettiin uudelleen mm ikäänty-

neiden palveluihin.  Koronarajoitukset vähensivät myös ostopalvelujen käyttöä.  

Palvelujen kehittämistyötä on jatkettu vuoden 2020 aikana osallistumalla sosiaali- ja terveydenhuollon ke-

hittämishankkeisiin ja tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Loppuvuodesta perustettiin viiden kunnan 

yhteisenä kehittämiskokeiluna kuntien yhteinen lastenvalvojan virka.  
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SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        14 0 14 58 43 302 % 42

   Maksutuotot                341 -9 332 285 -47 -14 % 301

   Tuet ja avustukset         89 0 89 153 64 73 % 140

   Vuokratuotot 81 0 81 72 -9 -11 % 70

   Muut toimintatuotot       4 0 4 1 -4 -87 % 3

Toimintatuotot yhteensä 529 -9 520 568 48 9 % 556

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 504 36 -1 468 -1 427 41 3 % -1 497

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -347 10 -337 -313 24 7 % -337

        Muut henkilösivukulut -61 1 -59 -38 21 35 % -20

   Henkilöstökulut yhteensä     -1 912 47 -1 865 -1 778 86 5 % -1 855

   Palvelujen ostot           -1 067 0 -1 067 -1 035 32 3 % -1 067

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 -55 -192 -196 -4 -2 % -157

   Avustukset                 -324 -86 -410 -414 -4 -1 % -375

   Vuokrakulut                 -124 0 -124 -126 -2 -2 % -125

   Muut toimintakulut         -4 0 -4 -5 -1 -38 % -4

Toimintakulut yhteensä -3 567 -94 -3 661 -3 554 107 3 % -3 582

Toimintakate -3 039 -103 -3 142 -2 987 155 5 % -3 026

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri 
 
Toimialan tehtävä 
 

• Lisätä kuntalaisten kulttuurista, liikunnallista ja terveydellistä pääomaa ja luo edellytyksiä niiden vaalimiseen 
ja kehittämiseen vastaamalla liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilojen, kirjaston ja museoiden toi-
minnasta, järjestämällä tapahtumia ja tukemalla yhdistyksiä ja järjestöjä tapahtumien järjestämisessä sekä 
kansalaisopiston tarjonnan kohdentamista 

• Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistykseen, kulttuuriin sekä liikuntaan ja 
terveelliseen elämäntapaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa yleisesti mm. lukuharrastusta (ml saamenkie-
len)  

• Kehittää, toimeenpanna ja tukea tapahtumia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi toi-
mialan toiminnassa  

• Toteuttaa ja osaltaan lisätä monialaista yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa tapahtumien 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

 
Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 
 
1. HYVINVOINTI 
 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveellisten elämäntapojen 
nykytilankartoitus, tarvekar-
toitus 
 

Toimialan arvio Kuntalaisten liikkumisen aktiivi-
suus nousi vuoden aikana. Ko-
ronarajoituksilla oli kuitenkin 
liikkumista vähentävä vaikutus.  

Hyvinvointiohjaaja 
henkilöstöjohtaja 

Terveyserojen kaventaminen, 
yhteisöllisyyden, harrastus-
ten ja liikunnan keinoin 
 

Ikäihmisten liikuntaraa-
din ja vanhusneuvoston 
arvio 

Terveyserojen kaventumisesta 
ei ole saatavissa luotettavaa tie-
toa. 

Vanhus- ja vammais-
neuvosto 
ja hyvinvointiohjaaja 

Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman laatiminen 
 

HYTE-työryhmän laatima 
suunnitelma 
Erityislasten kesätoiminta 

Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman laatiminen aloi-
tettiin ja saatettiin pääosiltaan 
päätökseen vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Konkreettiset 
tavoitteet seuraavalle suunni-
telmakaudelle 2021 – 2025 laa-
ditaan vuoden 2021 kesään 
mennessä. 

Nuorisotyöntekijä ja  
hyvinvointiohjaaja 
Vammaisneuvosto 

Ylläpidetään kansalaisopisto-
toiminta nykytasolla 
 
 

Riittävät resurssit  
Revontuli-Opiston ra-
portti 
Revontuli-opiston tunti-
määrä väh. 1600 h 
(verkko-opetuksen 
kanssa n. 2000 h) 

Kansalaisopiston toimintaa/re-
sursseja ylläpidettiin laaditulla 
suunnitelmalla. Koronarajoitus-
ten johdosta verkko-opetusta li-
sättiin.   
Toteutunut opetustuntimäärä 
1643 tuntia, lisäksi verkko-ope-
tusta 790 tuntia, yhteensä tar-
jottu 2433 tuntia. Koronavuo-
den takia opiston verkko-ope-
tuksen määrää jouduttiin lisää-
mään (edellisvuonna 326 tun-
tia) ja nämä kurssit ovat olleet 
myös Enontekiölle tarjolla. 

Rehtori/Revontu-
liopisto 
Henkilöstöjohtaja 
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Enontekiö oli opistokunnista ai-
noa, jossa koronavuodesta huo-
limatta saavutettiin opetustun-
titavoitteet. 
Taloudellisesti mentiin kunnan 
maksuosuuden puitteissa ja toi-
minnasta palautui Enontekiölle 
270 euroa 

Hyvinvointi ja kulttuuritapah-
tumien järjestämien sekä tar-
jota laadukkaita ja lainmukai-
sia kirjastopalveluja   

Tapahtumien lkm 
Asiakaskäynnit kirjas-
tossa 

Hyvinvointitapahtumia peruttiin 
maaliskuusta alkaen ja toiminta 
sopeutettiin rajoitusten mu-
kaiseksi. Alkuvuonna järjestet-
tiin lasten- ja nuorten kiekkota-
pahtuma. 
Kulttuurit- ja kirjastotapahtu-
mia järjestettiin 9+7 kpl ja Koti-
seutumuseon kesäohjelma. Lai-
naajia suhteessa asukaslukuun 
oli 41%. 
Kirjastoauto liikennöi Enonteki-
öllä 76 päivänä (normaalioloissa 
92pv/vuodessa).  

Hyvinvointiohjaaja 
Kulttuurikoordinaattori 

Hyvinvointi ja kulttuuritapah-
tumien järjestämien sekä tar-
jota laadukkaita ja lainmukai-
sia kirjastopalveluja   

Tapahtumien lkm 
Asiakaskäynnit kirjas-
tossa 

Hyvinvointitapahtumia peruttiin 
maaliskuusta alkaen ja toiminta 
sopeutettiin rajoitusten mu-
kaiseksi. Alkuvuonna järjestet-
tiin lasten- ja nuorten kiekkota-
pahtuma. 
Kulttuurit- ja kirjastotapahtu-
mia järjestettiin 9+7 kpl ja Koti-
seutumuseon kesäohjelma. Lai-
naajia suhteessa asukaslukuun 
oli 41%. 
Kirjastoauto liikennöi Enonteki-
öllä 76 päivänä (normaalioloissa 
92pv/vuodessa).  

Hyvinvointiohjaaja 
Kulttuurikoordinaattori 

Saamelaiskulttuurin tukemi-
nen ja edistäminen 

Tapahtumien määrä ja 
laatu 

Suunnitelluista tapahtumista 
Marianpäivät ja satutunnit pe-
ruttiin. Kirjastossa oli lainatta-
vissa saamenkielistä aineistoa. 

 

Toimiala tuottaa yhdessä 
opetustoimen, vk:n, vanhus-
tenpalveluyksiköiden kanssa 
kulttuuritarjontaa toimialan 
tiloihin 

Yhteistyönä toteutunei-
den tapahtumien määrä 

Alkuvuodesta toteutui yksi kier-
tue kouluille ja Luppokotiin. Ko-
ronarajoitusten vuoksi toimin-
tayksiköihin ei tuotettu muita 
esiintyjävierailuja.  

Kulttuurikoordinaattori 

Kulttuuripolku perusopetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen 
tarpeisiin 

Kartoitus Kulttuuripolun 
toteuttamismahdolli-
suuksista opetuksessa 

Kartoitus kulttuuripolun toteut-
tamismahdollisuuksista opetuk-
sessa ei toteutunut 

Kulttuurikoordinaattori 
 

Liikuntapaikat hoidettuna Huomautusten lkm. Sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja yllä-
pidettiin rajoitusten puitteissa. 
mm keväällä latuverkostoa yllä-
pidettiin kunnan liikuntapaikka-
henkilöstön toimesta pitkälle 
kevääseen, josta saatiin kiitosta.  

Lautakunta 
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Kuntalaisten liikuntamahdol-
lisuuksien tukeminen ja hy-
vinvoinnin edistäminen. 
Hetta Hiihtomaa, reitit, ladut, 
lähiliikuntapaikat on siirretty 
henkilöstöineen ja määrära-
hoineen vuoden 2020 alussa 
vapaa-aika, nuoriso ja kult-
tuuri toimialalle (3 tehtävää). 

Liikuntapaikkojen ylläpito 
vähintään nykyisellä ta-
solla 

Liikuntamahdollisuuksia ylläpi-
dettiin rajoitusten puitteissa. 
Haastavaa oli ylläpitää koko 
kunnan alueella esimerkiksi 
kaukaloita. Henkilöstövajetta yl-
läpidossa paikattiin palvelunos-
toilla mm. kaukaloiden aurauk-
sien osalta. 

Kunnanhallitus 

Liikuntapaikkojen esteettö-
myys 

 Liikuntapaikkojen esteellisyys 
huomioidaan suunnitteluvai-
heessa. 

 

Hiihtomaa toimii Kävijöiden lkm. Kävijöitä oli tammi-maaliskuun 
puoliväliin mennessä 1386 ja 
aukiolopäiviä oli 40. 

Lautakunta 

 
 
2. ELINVOIMA 
 
2.1 Matkailun edistäminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Liikuntatapahtumien mahdol-

listaminen 8:lle vuodenajalle 

ja Hetta hiihtomaan toimin-

nan tukeminen 

Liikuntatapahtumat Liikuntatapahtumista pidettiin 
Jääkiekkopäivä lapsille ja nuo-
rille Hetassa helmikuussa. Muita 
kunnan järjestämiä liikuntata-
pahtumia ei voitu pitää ko-
ronarajoitusten vuoksi. 

Kehityksen toimiala, 
infrastruktuuri 

Nuoret viihtyvät paikkakun-
nalla ja nuorille on tekemistä 

Nuorisovaltuuston arvio 
Kuukausiraportti 

Nuorisotyö pystyi mukautu-
maan koronarajoituksiin. Kehi-
tettiin digitaalista nuorisotyötä 

Nuorisotyöntekijä 
Etsivä nuorisotyönte-
kijä 

Kotiseutumuseotoiminnan 
järjestäminen 

Kotiseutu- ja sotamu-
seon Järämän kävijämää-
rät ja saatu asiakaspa-
laute 
Kotiseutuun tutustumi-
nen 
Itsearviointi 

Kotiseutumuseon toiminta ke-
sällä järjestettiin suunnitelman 
mukaisesti ja kävijöitä oli 471 
hlöä. 

 

Hiihtoladut kunnossa Huomautusten lkm. Hiihtoladuista saatiin sekä ruu-
suja että risuja. Pääosin palaute 
oli positiivista. Viestintään latu-
jen käytettävyydestä on kiinni-
tettävä enemmän huomiota. 
Osa palautteista koski tiedon 
saatavuutta, ei niinkään latujen 
kuntoa. 

Toimiala 

 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Poro- ja elinkeinon harjoitta-

jien hyvinvoinnin edistäminen 

yhteistyössä yhdistysten 

kanssa, mm terveysliikunta 

Tilaisuudet Hyvinvoinnin edistymisestä 
ei ole satavilla tietoa.  

Hyvinvointiohjaaja 
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Paikallisen poronhoito- ja 

luontaiselinkeinokulttuurin 

tukeminen ja esille nostami-

nen sekä kulttuuritapahtu-

mien järjestäminen ja niiden 

tukeminen 

Tilaisuudet, Vaikutta-
miselinten arviointi 

Koronarajoitukset estivät 
kulttuuritapahtumien jär-
jestämisen pääsääntöi-
sesti. Alan aineistoa kirjas-
tossa. 

Kulttuurikoordinaattori 

 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Kulttuuri luo edellytykset uu-
sille kulttuuriteoille ja – teok-
sille sekä tuo esiin paikallishis-
toriaa ja perinteisiä taitoja, 
huolehditaan kulttuuritarjon-
nan monipuolisuudesta 

Yhteistyösuunnitelma 
Lapin YO, kotiseutumu-
seon ja Järämän kävijä-
määrä 
 

Yhteistyössä Lapin YO:n 
kanssa laadittiin kulttuuri-
hankehakemus. 
Järämässä oli kävijöitä 4490. 

Kulttuurikoordinaattori 
Vapaa-aika ja kulttuuri 

Uusien tapahtumien ideoimi-
nen yhdessä 3. sektorin kanssa 

Osallistuja määrä Roihu-frisbee tapahtuma 
järjestettiin loppuvuonna.  

Vapaa-aika ja kulttuuri 

 
2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yrittäjätietoisuuden lisää-
miseksi – tietoiskut – järjes-
tettävissä tapahtumissa 

Arvio näkyvyyden vaiku-
tuksista   

Väärtipäivien tapahtumatori 
ja yrittäjien ilta 

Kulttuurikoordinaattori/ 
Hyvinvointiohjaaja 

Työllisyyttä edistävien toimien 
tiedostaminen sekä niiden 
viestintä 

Arvio näkyvyyden vaiku-
tuksista   

Palkattiin kesä- ja kausityön-
tekijät kulttuuripalveluihin.  
Nuorisotoimeen palkattiin 
myös kesätyöntekijöitä. 

Toimiala 

 
3. JOHTAMINEN 
 
3.1 Hyvä hallinto 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvion mukainen tilin-
päätös ja henkilöstön sitoutta-
minen hyvään hallintoon 

Tilinpäätös, työn arvi-
ointi 

Tilinpäätös oli talousarvion 
mukainen. Tehdyt hallinnol-
liset päätökset ja ohjeistus 
olivat hyvän hallintotavan 
mukaisia. 

 Lautakunta ja esittelijät 
 

Asianhallintajärjestelmän 
käyttöönotto ja käyttö  

Itsearvio Otettu käyttöön 1.3.2020 lu-
kien. Käyttöönoton myötä 
käyttövarmuus lisääntyy 
koko ajan. 

 Lautakunta ja esittelijät 

 
3.2 Osaava henkilöstö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Rekrytoinnin avulla viestitään 
positiivisia asioita kunnasta, 
yhteistyö elinvoiman kanssa 
(asuminen, palvelut, ympä-
ristö)   
 

Arvio näkyvyyden vaiku-
tuksista 
 

Rekrytointi-viestinnässä on 
nostettu esille puhdas 
luonto ja turvallisuus sekä 
erinomaiset liikkumismah-
dollisuudet. Lisäksi on vies-
titty ja pyritty parantamaan 
veto- ja pitovoima tekijöitä. 

Kulttuurikoordinaattori/ 
Hyvinvointiohjaaja 
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Osaamisen kehittämisen 
suunnitelmallisuus sekä tar-
peiden tunnistaminen osaksi 
kehittämiskeskusteluja 

Laaditut suunnitelmat ja 
toteutumisen seuranta 
 

Suunnitelmallisuus on 
otettu osaksi kehityskeskus-
teluja 
Lisäksi Kehke:ssa  esiin nous-
seet koulutustarpeet toteu-
tettiin osallistumalla koulu-
tuksiin, Webinaarit/Teams 

Kulttuurikoordinaat-
tori/Hyvinvointiohjaaja 
 

 
3.3 Kestävä talous 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Talousarvio toteutunut 
Kustannustietoisuutta lisätty jär-
jestämällä koulutustilaisuus 

Laaditut suunnitel-
mat ja toteutumisen 
seuranta 
 

Talousarvio toteutui pää-
osinsuunnitellusti ja tietoi-
suus lisääntyi mm. osavuosi-
katsausten analysoinnilla. 
Toimialan talousarvio alittui, 
osin peruttujen tapahtu-
mien sekä henkilöstökulujen 
laskun osalta. 
 

Esimiehet 
 

 
 
3.4 Alueellinen yhteistyö 
 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 

Yhteistyömahdollisuuksien selvit-
täminen Ruotsin kanssa Kare-
suvannon vapaa-aika ja nuoriso-
toimen tarpeisiin yhteistyönä pai-
kallisen kyläyhdistyksen/seuran 
kanssa 
 

Tilinpäätös 
Pidetty tilaisuus 
 

Yhteistyötilaisuutta ei pi-
detty koronarajoitusten 
vuoksi. 

Esimiehet 
 

 

Yhteistyön lisääminen yhdistys-
ten, yritysten sekä muiden paikal-
listen toimijoiden kesken (Kilpis-
järvi, Karesuvanto, Hetta, Pelto-
vuoma) hyvinvointitapahtumien 
tarpeen selvittämiseksi 

Sopimukset 
 

Yhdistyksiä ja järjestöjä kan-
nustettiin yhteistyön lisää-
miseen mm. eri tapahtu-
mien järjestämiseksi. Ko-
ronarajoitusten vaikutuk-
sesta yhteistyö ei lisäänty-
nyt, mutta ajatus sen lisää-
misestä tuli toimijoiden tie-
toisuuteen.  

Vastuuviranhaltija 
Hyvinvointiohjaaja 
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Henkilöstö 
 

 
     

Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri 
          TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020        TP 2020 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   1 1 1 4,15 5,65 

 osa-aikaiset   
 

 0,5 0,5 0,5 

Määräaikaiset   
 

    
(Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) 

  
 

    

 kokoaikaiset   
 

    

 osa-aikaiset   
 

    

Yhteensä   1 1 1,5 4,65 6,15 *) 

 
      

Kulttuuri          TP 2017        TP 2018        TP 2019        TA 2020         TP 2020 

Vakinainen henkilöstö  
    

 kokoaikaiset   2,6 2,15 2,15   

 osa-aikaiset   
 

    

Määräaikaiset   
 

    
(Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) 

  
 

    

 kokoaikaiset   
 

    

 osa-aikaiset   
 

    

Yhteensä   2,6 2,15 2,15   

*) Valtuusto 10.12.2019: Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri toimialalle siirrettiin Hetta Hiihtomaan, reittien, latujen ja lähiliikuntapaik-

kojen ao. kustannuspaikat henkilöstöineen, määrärahoineen ja tuloskortin tavoitteineen ja mittareineen vuoden 2020 alusta lukien 

(Hiihtomaa yksi toimiala vuoden 2020 talousarviosta lähtien.   

 

Analysointi 2020 

Talouden osalta toimialan toiminta oli TA20 mukainen. Toimintakate oli 39 000 euroa positiivinen. Säästöjä kertyi en-

nen kaikkea henkilöstökustannuksista. Kaikkiin tavoitteisiin ei päästy koronarajoitusten johdosta. Vapaa-ajan kalustoa 

kyettiin uusimaan etupainoisesti. Toisaalta runsasluminen talvi lisäsi kustannuksia mm. aurausten osalta. Hetta Hiihto-

maan toiminta keskeytettiin 15.3.2020 lukien, ja sillä oli osittain tuloja vähentävä vaikutus.   

Kuntosalin käyttöönotto oli tammikuussa sekä palkattu hyvinvointiohjaaja aloitti tehtävässä toukokuussa. Tämä lisäsi 

merkittävästi (hyvinvointiohjaajan ryhmäohjaustoiminta) varsinkin työikäisten sekä ikääntyneiden liikkumista.  Kesän 

jälkeen oli havaittavissa selkeästi lisääntynyt kiinnostus ja –tarve ryhmätoiminnan vakioiduille toiminnalle. Sitä kaivat-

tiin. Loppukesästä vain pienryhmätoiminta ulkotiloissa oli mahdollista, mutta silläkin oli arvioidusti hyvinvointia edis-

tävä vaikutus mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä.   

Vapaa-aikapalveluja mm. hiihtolatuja ylläpidettiin pitkälle kevääseen. Tällä mahdollistettiin kuntalaisten liikkuminen 

koronaturvallisesti kodin ulkopuolella.   

Kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyillä pyrittiin mahdollistamaan kirjojen lainaustoimintaa. 

Nuorten toimintaa mahdollistettiin mm Discord-Kieppi toiminnan avulla. Lisäksi toimintaa Kiepissä mukautettiin niin, 

että rajoitusten mukaisesti kokoonnuttiin pienemmissä ikäluokkaryhmissä mahdollisuuksien mukaan. 
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KULTTUURI, NUORISO JA VAPAA-AIKA

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        45 0 45 46 1 2 % 0

   Maksutuotot                5 0 5 0 -5 -95 % 17

   Tuet ja avustukset         71 0 71 84 13 18 % 75

   Vuokratuotot 0 0 0 1 0 51 % 0

   Muut toimintatuotot       10 0 10 5 -6 -56 % 39

Toimintatuotot yhteensä 132 0 132 136 3 3 % 132

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -292 0 -292 -280 11 4 % -254

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -77 0 -77 -79 -3 -3 % -71

        Muut henkilösivukulut -12 0 -12 -7 4 37 % -5

   Henkilöstökulut yhteensä     -380 0 -380 -367 13 4 % -330

   Palvelujen ostot           -260 0 -260 -248 13 5 % -225

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -125 0 -125 -127 -2 -2 % -111

   Avustukset                 -38 0 -38 -32 6 15 % -30

   Vuokrakulut                 -27 0 -27 -27 0 0 % -37

   Muut toimintakulut         -8 0 -8 -1 6 81 % -7

Toimintakulut yhteensä -838 0 -838 -802 36 4 % -739

Toimintakate -706 0 -706 -666 39 6 % -607

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

Tuloslaskelmaosa       

Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusme-

noihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. 

Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan 

toimintakate. Lisäksi tuloslaskelmassa määritellään vuosikate ja tilikauden tulos. 

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus 

kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosika-

tetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. 

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi 

investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittä-

vyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riit-

tävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:  

Vuosikate prosenttia poistoista = 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset.  

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan 

kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointi-

tasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentä-

mällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. 

 

Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:  

1.Vahva talous  

Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.  

2. Tasapainossa oleva talous  

Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen.  

3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous 

Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien mutta ei koko-

naan lainojen lyhennysten rahoittamiseen   

4.Heikkenevä talous  

Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä ra-

hoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.  

5. Kriisitalous  

Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa.  

 

Enontekiön kunnan tulorahoitus on edellä mainittujen kriteerien perusteella hyväksyttävän alarajalla, koska vuosikate 

riittää korvausinvestointien rahoittamiseen, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 
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TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 € % 2019

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        489 0 489 536 48 10 % 260

   Maksutuotot                437 -9 428 374 -54 -13 % 696

   Tuet ja avustukset         653 0 653 813 160 25 % 792

   Vuokratuotot 511 0 511 503 -8 -2 % 531

   Muut toimintatuotot       119 0 119 173 54 46 % 217

Toimintatuotot yhteensä 2 208 -9 2 199 2 399 200 9 % 2 496

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 337 31 -5 306 -5 165 141 3 % -5 436

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 315 9 -1 306 -1 249 56 4 % -1 312

        Muut henkilösivukulut -211 1 -210 -138 72 34 % -78

   Henkilöstökulut yhteensä     -6 863 41 -6 822 -6 553 269 4 % -6 826

   Palvelujen ostot           -8 653 -865 -9 518 -9 033 485 5 % -8 657

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -979 -60 -1 039 -1 036 3 0 % -1 011

   Avustukset                 -466 -95 -561 -542 19 3 % -504

   Vuokrakulut                 -383 -5 -388 -330 58 15 % -377

   Muut toimintakulut         -120 0 -120 -136 -17 -14 % -119

Toimintakulut yhteensä -17 463 -984 -18 447 -17 629 818 4 % -17 495

Toimintakate -15 256 -993 -16 249 -15 231 1 018 6 % -14 999

Verotulot 6 450 0 6 450 6 394 -56 -1 % 6 263

Valtionosuudet 9 026 0 9 026 9 753 727 8 % 8 789

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 0 0 0 5 5 5

    Muut rahoitustuotot 545 0 545 450 -95 -17 % 586

    Korkokulut -60 0 -60 -19 41 68 % -37

    Muut rahoituskulut -195 0 -195 -194 1 0 % -211

Vuosikate 510 -993 -483 1 157 1 640 -340 % 397

Poistot ja arvonalentumiset -395 0 -395 -510 -115 -29 % -366

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 115 -993 -878 647 1 525 174 % 31

Tilinpäätössiirrot 0 0 0 2 2 0

Tilikauden ylijäämä 115 -993 -878 649 1 527 174 % 32

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *
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Tuloslaskelman toteutuminen 
 
   Toimintakate alitti selvästi muutetun talousarvion toimintakatteen. Toteutunut toimintakate oli 1,018 milj. euroa 
(6,3 %) pienempi kuin muutetun talousarvion toimintakate. Alkuperäiseen talousarvioon tehtiin tilikauden aikana seu-
raavat muutokset: perusturvalle 103 tuhannen euron, opetukselle 30 tuhannen euron, kehittämiselle ja elinvoimalle 
63 tuhannen euron, henkilöstölle 97 tuhannen euron, perusterveydenhuollolle 600 tuhannen euron ja hallinnolle 100 
tuhannen euron ylitysoikeus toimintakatteeseen eli sitoviin nettomenoihin. Talousarviomuutokset olivat yhteensä 993 
tuhatta euroa. 
 
   Toimintatuotot toteutuivat 200 tuhatta euroa (+9,1 %) muutettua talousarviota suurempina. Myyntituottojen ta-
lousarvioluvusta puuttuu kotikuntakorvaustuotot, jotka on budjetoitu valtionosuuksiin. Niiden toteuma oli 54 tuhatta 
euroa. Tämä huomioiden myyntituottojen toteuma oli lähes talousarvion mukainen. Maksutuotot jäivät talousarviota 
matalammalle tasolle 54 tuhatta euroa, mikä johtuu sosiaalitoimen maksutuotoista. Tuet ja avustukset sekä muut toi-
mintatuotot toteutuivat sen sijaan talousarviota suurempina. Tuet ja avustukset ylittivät talousarvion 160 tuhannella 
eurolla (+24,6 %). Muiden toimintatuottojen osalta ylitys oli yhteensä 46 tuhatta euroa (+7,3 %). Muihin toimintatuot-
toihin sisältyy 109 tuhatta euroa budjetissa huomioimattomia pysyvien vastaavien myyntivoittoja. 
  
   Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 818 tuhannella eurolla (-4,4 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion 
269 tuhannella eurolla (-3,9 %). Palvelujen ostot alittivat muutetun talousarvion 485 tuhannella eurolla (-5,1 %). Aine- 
ja tarvikeostot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Avustukset olivat 19 tuhatta euroa (-3,3 %) muutettua 
talousarviota pienemmät. Alitus oli kotitalouksien osalta 16 tuhatta euroa ja yhteisöjen osalta 3 tuhatta euroa. Vuok-
rakulut olivat 58 tuhatta euroa (+14,9 %) talousarviota suuremmat ollen kuitenkin edellisvuoden tasolla. Muut toimin-
takulut ylittivät talousarvion 17 tuhannella eurolla (+13,8 %). 
  
   Kunnan vuosikate muodostui 1,640 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi ollen 1,157 milj. euroa. Verora-
hoituksen kertymä oli yhteensä 16,147 milj. euroa, mikä oli 671 tuhatta euroa (+4,3 %) talousarviota enemmän. Rahoi-
tustuotot toteutuivat 91 tuhatta euroa talousarviota pienempinä, mikä johtuu Kemijoki Oy:n osakkeiden arvioitua pie-
nemmästä tuotosta. Rahoituskulut toteutuivat 41 tuhatta euroa pienempänä kuin oli talousarviossa suunniteltu, koska 
budjetoitua pitkäaikaista korollista lainaa ei nostettu. 
   Poistojen toteuma 510 tuhatta euroa oli 115 tuhatta euroa talousarviota suurempi johtuen kertaluonteisista budje-
toimattomista poistoista, jotka liittyivät kaavoituskuluihin ja Isohaaran kalatiehen. 
   Kunnan tilikauden tulos muodostui muutettua talousarviota oleellisesti paremmaksi ollen 649 tuhatta euroa.
 
 

Verotulot 
 
Verotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä 6,394 milj. euroa, mikä oli 56 tuhatta euroa (-0,9 %) talousarviota vähemmän 
ollen kuitenkin 131 tuhatta euroa (+2,1 %) enemmän kuin vuonna 2019. 
   Kunnallisverotuloja kertyi 5,173 milj. euroa, mikä oli 47 tuhatta euroa (-0,9 %) talousarviota vähemmän, mutta 130 
tuhatta euroa (+2,6 %) vuotta 2019 enemmän. 
   Yhteisöverotuloja kertyi 457 tuhatta euroa, mikä oli 57 tuhatta euroa (+14,2 %) talousarviota ja 66 tuhatta euroa 
(+16,8 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverotulojen kasvu johtui maan hallituksen päätöksestä korottaa kuntien 
jako-osuutta 10 % -yksiköllä osana kuntien koronatukipakettia. 
    Kiinteistöverotulot 765 tuhatta euroa olivat 65 tuhatta euroa (-7,8 %) pienemmät talousarvioon ja edelliseen vuo-
teen nähden. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 olivat samat kuin edellisenäkin vuonna. Kiinteistöverotulojen lasku 
johtui siitä, että osa vuoden 2020 verotuloista siirtyi tilitettäväksi vuonna 2021 ns. joustavan valmistumisen vuoksi.

 

 
 

VEROTULOT TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 €

Kunnan tulovero 5 220 0 5 220 5 173 -47

Osuus yhteisöveron tuotosta 400 0 400 457 57

Kiinteistövero 830 0 830 765 -65

Yhteensä 6 450 0 6 450 6 394 -56
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Valtionosuudet 
 
Valtionosuuksia kertyi vuonna 2020 yhteensä 9,753 milj. euroa. Tämä oli 727 tuhatta euroa enemmän kuin talousarvi-
ossa oli arvioitu. Valtionosuuksien määrä nousi 963 tuhatta euroa (+11,0 %) vuodesta 2019. Merkittävin syy valtion-
osuuden kasvussa oli koronasta aiheutuva tuki. Valtionosuuden kasvuun vaikuttivat myös kuntien lailla säädettyjen 
tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä aiheutuneiden kustannusten täysimääräinen korvaaminen ja verotulojen 
maksun lykkäysmenettelyn kompensointi kunnille sekä verotulomenetysten korvausten määrän kasvaminen. Valtion-
osuutta kasvattavana tekijänä oli myös kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus ja määräaikaisen vuosia 
2016-2019 koskeneen indeksikorotusten jäädytyksen päättyminen. 
   Peruspalvelujen valtionosuuden määrä oli 8,609 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien 
määrä 36 tuhatta euroa. Valtionosuuksissa huomioitavan verotulomenetysten kompensaation määrä oli 1,108 milj. 
euroa.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valtionosuudet TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 €

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 8 061 0 8 061 8 609 548

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -15 0 -15 36 51

Verotulomenetysten kompensaatio 980 0 980 1 108 128

Yhteensä 9 026 0 9 026 9 753 727
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Korkotuotot ja –kulut 
 
  Korkotuotot olivat yhteensä 5 tuhatta euroa ja ne muodostuivat Enontekiön Vesihuolto Oy:lle annetun lainan korko-
tuloista. Talousarviossa näitä ei ollut huomioitu. 
   Korkokulut (19 tuhatta euroa) olivat huomattavasti pienemmät kuin talousarviossa, jossa ne olivat 60 tuhatta euroa. 
Alittuminen johtui siitä, että tilikaudella 2020 ei otettu uutta korollista pitkäaikaista lainaa. 

 
 
 
Muut rahoitustuotot ja -kulut 
 
   Muut rahoitustuotot (450 tuhatta euroa) toteutuivat 95 tuhatta euroa (-17,4 %) talousarviota pienempinä, mikä joh-
tui Kemijoki Oy:n osakkeiden arvioitua pienemmästä tuotosta. 
   Muut rahoituskulut (194 tuhatta euroa) toteutuivat talousarvion mukaisesti siitä huolimatta, että budjetoimattomia 
luottotappiokirjauksia tehtiin 7 tuhatta euroa. Kemijoki-osuuksiin liittyvät rahoituskulut toteutuivat vastaavan verran 
talousarviota pienempinä. 
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Investointiosan toteutuminen 
 

 
 
 

INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investointien toteutumisvertailu

INVESTOINNIT
TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 %

Kiinteistöt ja osakkeet

Siirto Enontekiön lentoasema 60 t€

        Investointimenot -200 60 -140 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -200 60 -140 0 0 %

Enontekiön lentoasema

Enontekiön lentoaseman hankintaan liittyvät 

aktivoitavat kulut (keskeneräinen investointi)

        Investointimenot 0 -60 -60 -62 104 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -60 -60 -62 104 %

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

Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalinlaajennus

        Investointimenot 0 -370 -370 -366 99 %

        Rahoitusosuudet 0 119 119 119 100 %

        Nettoinvestointi 0 -251 -251 -247 99 %

Kiinteistöjen purkustannukset

Rinteen talo ja Hetan vanha ala-aste

Ala-asteen osuus -7 t€ jää keskeneräiseksi.

        Investointimenot -200 0 -200 -26 13 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -200 0 -200 -26 13 %

Kiinteistöjen kunnostus

Siirto Osuuspankin kiinteistö 30 t€

        Investointimenot -130 30 -100 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -130 30 -100 0 0 %

Osuuspankin kiinteistö

Sähköasennuksia

        Investointimenot 0 -30 -30 -29 97 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -30 -30 -29 97 %
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INVESTOINNIT
TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 %

Kilpisjärven rivitalo

Suunnittelu

        Investointimenot -20 0 -20 -8 41 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -20 0 -20 -8 41 %

Hetan monitoimitalo

Suunnittelu

        Investointimenot -50 0 -50 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 0 0 %

Valtuustosalin suunnittelu

        Investointimenot -10 0 -10 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -10 0 -10 0 0 %

Lämpölaitos Hetta

Lämpölaitoksen osto

        Investointimenot -50 0 -50 -50 100 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 -50 100 %

Kilpisjärven osayleiskaava

        Investointimenot -25 0 -25 -5 18 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -25 0 -25 -5 18 %

Kunta- ja kyläkuvat

        Investointimenot -50 0 -50 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 0 0 %

Ylikyrön hiihtoladun valaistus

        Investointimenot -15 0 -15 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -15 0 -15 0 0 %

Kaavatiet Hetta ja Kilpisjärvi

Keskeneräinen investointi

        Investointimenot -210 -40 -250 -148 59 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -210 -40 -250 -148 59 %

Pohjois-Kilpisjärven asemakaava

        Investointimenot -50 0 -50 -3 6 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 -3 6 %

Moottorikelkkareitit

Merkintöjen ja rakenteiden uusiminen

        Investointimenot -50 0 -50 -17 33 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 -17 33 %
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INVESTOINNIT
TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma Toteuma-

aste *

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 %

Paljasselkä-Jyppyrä -kaavoitus

        Investointimenot -50 0 -50 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -50 0 -50 0 0 %

Kilpisjärven monitoimitalon julkisivuvalaistus

Kirjattu pois keskeneneräisistä, ei toteutunut

        Investointimenot 0 0 0 11

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 0 0 11

Moottorikelkat

Kolmen moottorikelkan hankinta

        Investointimenot 0 -30 -30 -30 99 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -30 -30 -30 99 %

Hetta Hiihtomaa/ kalusto

        Investointimenot -15 0 -15 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -15 0 -15 0 0 %

Opetustoimen it-laitteet

        Investointimenot 0 -60 -60 -38 64 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi 0 -60 -60 -38 64 %

Ohjelmat, laitteet ym.

Siirto opetustoimen it-laitteet 60 t€, 

moottorikelkat 30 t€

        Investointimenot -115 90 -25 0 0 %

        Rahoitusosuudet 0 0 0 0

        Nettoinvestointi -115 90 -25 0 0 %

Enontekiön lentoaseman kiitotien päällystystyö

        Investointimenot 0 -1 000 -1 000 -901 90 %

        Rahoitusosuudet 0 1 000 1 000 901 90 %

        Nettoinvestointi 0 0 0 0

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

        Investointimenot -1 240 -1 410 -2 650 -1 675 63 %

        Rahoitusosuudet 0 1 119 1 119 1 020 91 %

        Nettoinvestointi -1 240 -291 -1 531 -655 43 %

Luovutustulot 0 0 0 16

INVESTOINNIT JA LUOVUTUSTULOT YHTEENSÄ -1 240 -291 -1 531 -639 42 %

* Toteuma 2020 / TA 2020 muutettu



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2020       125 

Rahoitusosan toteutuminen 

 
 
 
 
 
 
 

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu

RAHOITUSLASKELMA TA 2020 TA 2020 TA 2020 Toteuma * Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2020 €

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 510 -993 -483 1 157 1 640

    Satunnaiset erät 0 0 0 0 0

    Tulorahoituksen korjauserät -20 0 -20 -129 -109

490 -993 -503 1 028 1 531

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 240 -1 410 -2 650 -1 675 975

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 1 119 1 119 1 020 -99

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 20 0 20 145 125

-1 220 -291 -1 511 -511 1 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -730 -1 284 -2 014 517 2 531

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset muille 0 0 0 -106 -106

       Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 67 67

0 0 0 -39 -39

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 240 0 1 240 0 -1 240

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -600 0 -600 -592 8

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 100 0 100 1 442 1 342

740 0 740 850 110

    Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 -1 164 -1 164

Rahoituksen rahavirta 740 0 740 -352 -1 092

Rahavarojen muutos 10 -1 284 -1 274 165 1 439

Rahavarat 31.12. 214

Rahavarat 1.1. 49

Rahavarojen muutos 165

* Toteuma 2020 - TA 2020 muutettu
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Rahoituslaskelman toteutuminen 
 
   Kunnan rahavarojen muutos tilikaudella 2020 oli 165 tuhatta euroa positiivinen, mikä oli 1,439 milj. euroa muutet-
tua talousarviota parempi. Huomioitavaa on, että muutetussa talousarviossa ei ole arvioitu toiminnan rahavirtaan po-
sitiivisesti vaikuttaneita muutoksia, kuten valtionosuuden määrän huomattavaa kasvua ja toimialojen toimintakatteen 
arvioituja alituksia.  
   Toiminnan toteutunut rahavirta oli 1,531 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Kunnan vuosikate toteutui 
1,640 milj. euroa muutetun talousarvion tasoa parempana. Vuosikatetta on käsitelty toimintakertomuksen tuloslaskel-
maosion yhteydessä ja talousarvion toteumavertailuosiossa tuloslaskelman toteutumisvertailun yhteydessä. Tulora-
hoituksen korjauserissä on oikaistu investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-
voitot, jotka koskivat kiinteistöjen ja As Oy Puistomäentien osakkeiden myyntejä. 
   Investointien rahavirta toteutui 1 milj. euroa talousarviota pienempänä. Investointimenot alittivat talousarvion 975 
tuhannella eurolla ja investointien rahoitusosuudet olivat noin 100 tuhatta euroa pienemmät kuin talousarviossa. Py-
syvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 125 tuhatta euroa budjetoitua suuremmat. Investointien yksityis-
kohtaista toteutumista on käsitelty tarkemmin talousarvion toteumavertailuosiossa investointien toteumavertailun 
yhteydessä. 
   Rahoituksen rahavirta toteutui 1,1 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Antolainasaamisten muutos pienensi raha-
virtaa tilikaudella 39 tuhatta euroa. Tätä ei ollut budjetoitu. Lainakannan muutokset eivät toteutuneet talousarvion 
mukaisesti, koska uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu, vaikka sitä oli budjetoitu otettavaksi 1,240 miljoonaa euroa. Sen 
sijaan otettiin uutta lyhytaikaista kuntatodistusohjelman mukaista lainaa 1,450 milj. euroa. Muut maksuvalmiuden 
muutokset, joita ei ollut budjetoitu, olivat 1,164 milj. euroa. Muissa maksuvalmiuden muutoksissa esitetään toimeksi-
antojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen 
muutos. Muista maksuvalmiuden muutoksista suurin osa (0,9 milj. euroa) aiheutui lentoaseman kiitoradan päällystys-
työhön saatavan valtion rahoitusosuuden jaksotuksesta. 
 

Olennaiset poikkeamat talousarvioon 
 
Toiminnan ja investointien rahavirran olennaisia poikkeamia tilinpäätösvuoden talousarvioon käsitellään tuloslaskel-
man ja investointien toteumavertailujen yhteydessä. Rahoituksen rahavirran poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvi-
oon johtuivat antolainasaamisten lisäyksestä, ottolainojen talousarviota suuremmasta kasvusta ja budjetoimattomista 
muista maksuvalmiuden muutoksista.
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Tytäryhteisöjen tuloslaskelmien toteutumisvertailu ja tuloskortit 
 
 

 

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2020 2020 € % 2019 2020 2020 € % 2019

Tuotot 1 517 1 511 -6 0 % 1 623 551 530 -21 -4 % 579

Kulut

   Henkilöstökulut            -242 -358 -116 -48 % -300 -3 -2 1 45 % -3

   Palvelujen ostot           -70 -96 -26 -38 % -107 -210 -176 34 16 % -268

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -605 -553 52 9 % -533 -63 -64 -1 -2 % -59

   Muut kulut         -277 -304 -27 -10 % -294 -185 -183 3 1 % -166

Kulut yhteensä -1 193 -1 311 -118 -10 % -1 234 -461 -424 37 8 % -496

Toimintakate 324 200 -124 -38 % 389 90 106 16 18 % 84

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 20 20 0 0 % 33 2 2 0 0 % 3

    Rahoituskulut -41 -19 22 53 % -25 -5 -6 -1 -32 % -7

Vuosikate 303 201 -102 -34 % 396 87 102 15 17 % 80

Poistot ja arvonalentumiset -246 -239 7 3 % -229 -83 -86 -3 -3 % -85

Tilikauden tulos 57 -38 -95 -168 % 167 4 16 12 276 % -4

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 39 39 -29 0 -3 -3 0

Tilikauden ylijäämä 57 1 -56 -99 % 137 4 13 9 201 % -4

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2020 2020 € % 2019 2020 2020 € % 2019

Tuotot 105 99 -6 -6 % 101 734 768 34 5 % 536

Kulut

   Henkilöstökulut            0 0 0 -2 -129 -125 4 3 % -120

   Palvelujen ostot           0 0 0 -1 0 0 0 0

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

   Muut kulut         -67 -74 -7 -10 % -98 -439 -483 -44 -10 % -287

Kulut yhteensä -67 -74 -7 -10 % -101 -568 -608 -40 -7 % -407

Toimintakate 38 25 -13 -34 % 0 166 160 -6 -4 % 129

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 1 1 1

    Rahoituskulut 0 0 0 0 -31 -18 13 42 % -9

Vuosikate 38 25 -13 -34 % 0 135 142 8 6 % 120

Poistot ja arvonalentumiset -45 -47 -2 -4 % -47 -132 -136 -3 -3 % -100

Tilikauden tulos -8 -22 -14 -182 % -47 3 7 4 163 % 20

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0 0 0 0 -20

Tilikauden ylijäämä -8 -22 -14 -182 % -47 3 7 4 163 % 0

* TP 2020 - TA 2020

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *

Enontekiön Sähkö Oy Enontekiön Vesihuolto Oy

Poikkeama *

Poikkeama * Poikkeama *

Enontekiön Kehitys Oy Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot
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TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP

2020 2020 € % 2019

Tuotot 147 138 -9 -6 % 134

Kulut

   Henkilöstökulut            -3 -2 1 27 % -1

   Palvelujen ostot           0 0 0 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Muut kulut         -139 -143 -4 -3 % -134

Kulut yhteensä -141 -144 -3 -2 % -135

Toimintakate 6 -7 -12 -209 % -1

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0

    Rahoituskulut 0 0 0 0

Vuosikate 6 -7 -12 -209 % -1

Poistot ja arvonalentumiset -6 -3 3 52 % -5

Tilikauden tulos 0 -9 -9 -7

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 0 -9 -9 -7

* TP 2020 - TA 2020

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *

Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo
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Tytäryhteisöjen tuloskortit 
 

Enontekiön Vesihuolto Oy:n 2020 toteutuma 
 

Yhtiön tehtävä  

 

Enontekiön Vesihuolto Oy:n tehtävänä on huolehtia toiminta-alueellaan vesi- ja viemärilaitostoiminnasta liiketa-

loudellisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. 

Laitos vastaa veden hankinnasta, käsittelystä ja jakelusta, viemäröinnistä ja viemäriveden käsittelystä sekä lai-

toksen tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä toiminnan 

kehittämisestä. 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Toimitettava vesi on laadu-
kasta ja täyttää sille asetetut 
laatuvaatimukset. 

Tarkkailutulokset Kyllä Toimitusjohtaja 

Jätevedenpuhdistamoiden toi-
minta täyttää ympäristölupa-
ehtojen raja-arvot 

Tarkkailutulokset Pääosin kyllä Toimitusjohtaja 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Yhtiön taloudellinen mah-
dollisuus verkoston laajen-
tamiseen toimintojen ke-
hittyessä. 

Taloudellinen tilanne 
 

Kyllä, mm. Kilpisjär-
ven asemakaavatei-
den kunnallisteknii-
kan rakentaminen 

Toimitusjohtaja 
 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Yhtiön taloudellinen mah-
dollisuus verkoston laajen-
tamiseen toimintojen ke-
hittyessä. 

Taloudellinen tilanne 

 
Kyllä, mm. Kilpisjär-
ven asemakaavatei-
den kunnallisteknii-
kan rakentaminen 

Toimitusjohtaja 

 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Toimitettava vesi on laadu-
kasta ja täyttää sille asetetut 
laatuvaatimukset. 

Tarkkailutulokset Kyllä Toimitusjohtaja 
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Jätevedenpuhdistamoiden toi-
minta täyttää ympäristölupa-
ehtojen raja-arvot 

Tarkkailutulokset Pääosin kyllä Toimitusjohtaja 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Yhtiön taloudellinen mah-
dollisuus verkoston laajen-
tamiseen toimintojen ke-
hittyessä. 

Taloudellinen tilanne 

 
Kyllä Toimitusjohtaja 

 

Investointien toteuttami-
nen 

Toteutuneet investoinnit Kyllä, mm. Kilpisjär-
ven asemakaavatei-
den kunnallisteknii-
kan rakentaminen 

Toimitusjohtaja 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Talouden ja toiminnan 
seuranta sekä raportointi 
konserniohjeen mukaisesti 

Raportit Osin Toimitusjohtaja 

 

Kehityskeskustelut pidetty 
työntekijöiden kanssa 

Kehityskeskustelut pidetty 
100%  

Kyllä Toimitusjohtaja 

 
 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Henkilöstön koulutus Koulutukset Kyllä, 

vesihuollon 
koulutuksia 
päivitetty 

Toimitusjohtaja 
 

Vaadittavat koulutukset 
(turvallisuus/ammattipätevyydet) 
voimassa 

Voimassaolojen 
tarkistaminen 
/oma”rekisteri” 

Yhtiön oma 
ylläpito, 
pätevyydet 
voimassa 

Toimitusjohtaja 
 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Yhtiön tase ja kassavarat 
kestävällä pohjalla 
 

Tilinpäätös 

 
Kyllä, Enontekiön 
Vesihuolto Oy 
Suomen vahvimpien 
yritysten joukossa, 
platinaluokka 2016‐
2020 

Toimitusjohtaja 

 

Positiivinen tulos Tilinpäätös 

 
Kyllä Toimitusjohtaja 
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3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteutuma Vastuu 
Tarvittaessa Enontekiön Ve-
sihuolto Oy tekee yhteis-
työtä ympäristökuntien vesi-
huoltolaitosten kanssa. 

 Ei ollut koronna vuon-
nakaan tarvetta 

Toimitusjohtaja 

 

 
Enontekiön Vesihuolto Oy:tä ei ole merkitty työnantajarekisteriin, yhtiö ostaa henkilöstöpalvelut  
kokonaisuudessaan Enontekiön kunnalta. 
 

Henkilöstö 

       

Enontekiön Vesihuolto Oy  TP 2018     TA 2019      TA 2020       TP 2021       TS 2022 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset        

 osa-aikaiset        

 

Määräaikaiset        

(Ilman sijaisia ja palkka-

tuella palkattuja)        

 kokoaikaiset        

 osa-aikaiset        

Yhteensä   0 0 0 0 0 
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Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 2020 

Kiinteistö Oy Enontekiön virastotalo 2020 
 

Yhtiön tehtävä  

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen tehtävänä on vuokra- ja palveluasumisen tuottaminen 

Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon tehtävänä on virastotoimintojen häiriöttömän toiminnan varmistaminen 

 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Osallisuuden kokeminen ja asu-
misen kehittäminen 

Asukkaiden vaikutusmahdolli-suu-
det asumisen kehittämisessä 

Asukaskokousta ei pi-
detty koronan vuoksi 
 
 

hallitus ja toimi-
tusjohtaja 

- Kilpisjärvelle asuntojen ra-
kentaminen 

 
- Kerrostalon peruskorjaus 
 
 
 
- Energiatehokkuuden lisää-

minen ja HINKU-tavoitteet 

 
Asuntojen käyttöaste min. 90 % 
 
 
 
 
 
Lämmitysjärjestelmät 90 % hiili-
neutraalit 
 

-Kilpisjärvelle rakenta-
minen ei saanut Valtio-
konttorin lupaa 
-Kerrostalon kattore-
montin suunnitelma 
valmis 
-4 kohteen maaläm-
pösuunnttelu tehty 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Luontomatkailun markkinointi kehit-
tyy 

 
 

 

hallitus ja toimi-
tusjohtaja 

- Matkailualan työntekijöille se-
sonkiajan asuntoja erityisesti Kil-
pisjärvelle ja Karesuvantoon 

Rakentamisen suunnittelu ja sen ete-
neminen 

ks. ed. kohta 
 
Sakkaravaaran B-
talon purkamiseen 
saatu Ely, Museovi-
rasto, kunta purku-
lupa 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
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Yhteistyötä paliskuntien ja luon-
taiselinkeinojen harjoittajien kanssa  

 

hallitus ja toimi-
tusjohtaja 

 

- Asuntoja työntekijöille ja yrittä-
jille 

- Toimistotiloja yrittäjille 
Asuntojen kysyntä 
 
Toimistojen kysyntä 

-toteutunut 
 
-Virastotalon toi-
mistojen vuok-
rauksesta vastaa 
kunta 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Fyysinen ympäristö houkuttelee 
asukkaita ja yrittäjiä 

Laadukasta ja kohtuuhin-
taista palvelu- ja vuokra-asu-
mista 

 

hallitus ja toi-
mitusjohtaja 

- Turvallinen ja puhdas asuin-
ympäristö 

- Aurinkosähkön hyödyntämi-
nen 

- Virastotalossa palvelut tur-
vataan kuntalaisille 

Jätehuollosta saatu palaute 
hyvä 
Aurinkopaneelien suunnit-
telu ja asennus 
Asianmukaiset tilat eri toimi-
joille 
 

-palautekyselyä ei ole 
tehty vielä 
-lämmitysratkaisut 
suunnittelussa 
-Tilojen vuokrauksesta 
ja remontoinnista vas-
taa kunta 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Kiinteistöhallinta toimii   

hallitus ja 
toimitusjohtaja 

 

- Yksi asuinkiinteistöyhtiö ja yksi 
liikekiinteistöyhtiö 

 
- Hallinnon koulutus 

Hallinto selkeytyy  
 
 
Koulutukseen osallistuminen 

- 1 asunto-koy toimii, 
liike-koy päätetty, to-
teutuu 2021 
-Kiinteistöliiton jäsen, 
ilmaista koulutusta 
hallituksen jäsenille, tj 
osallistunut webinaa-
reihin 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Osaamisen kehittämistä tuetaan Henkilöstön kouluttautuminen -kaksi 

kiinteistönhoitajaa 
rekrytoitu oppisopimus-
koulutukseen 

hallitus ja 
toimitusjohtaja 

 Kehittämiskeskustelut 
toimeenpantu 

 
Keskustelut käyty 100 % 

 
‐keskustelut käyty 
2.3.2021 mennessä 
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3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Kestävä talous 
 

Talousarvio toteutunut 
suunnitellusti 

‐toteutunut 
suurimmalta 
osin, ylityksiä 
kattolumi‐työt, 
lumityöt, 
hallinto, 
kiinteistön‐hoito 
‐tervehdyttämis‐
avustus haussa 

hallitus ja 
toimitusjohtaja 

 

Realistinen investointisuunni-
telma 

ARAn salkutus‐ ja lainalaskuri‐ 
työkalut 

-investoinnit 
jaetaan useam-
malle vuodelle 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Toimiva yhteistyö naapurikuntien 
kanssa, ml. rajayhteistyö 

Yhteistyö Tunturi-Lapin Ke-
hitys Oy:n kanssa 
 
 

‐tj osallistuu 
Kilpisjärven 
rakentamistiimiin 

hallitus ja 
toimitusjohtaja 

 

 

Henkilöstö 

       

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan 

asunnot  TP 2018     TP 2019      TP 2020 TA 2021       TS 2022 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   2 5 4 4 6 

 osa-aikaiset    1 2 2 2 

Määräaikaiset        

(Ilman sijaisia ja palkka-

tuella palkattuja)   
     

 kokoaikaiset (oppiso-

pimus)   
  3 2  

 osa-aikaiset 

Eläköitymiset     1   

Yhteensä   2 6 10 8 8 
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Enontekiön Sähkö Oy 2020 
 

Yhtiön tehtävä  

Enontekiön Sähkö Oy:n tehtävä on jakelualueellaan vastata sähkönsiirrosta asiakkailleen, sekä kehittää jakelu-

verkkoaan vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin. 

Enontekiön Sähkö Oy sähkön siirrosta ja jakelusta, verkon kehittämisestä, huollosta- sekä kunnossapidosta. Verk-

koyhtiön on toimitettava sähköä yhtäläisin hinnoin ja ehdoin asiakkaasta ja energian myyjästä riippumatta. 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Siirretty sähkö täyttää vaatimukset 
ja viranomaismääräykset 

Tarkkailutulokset 
Vikatilastointi 

Toteutui 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Jakeluverkon kehittäminen vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita 

Taloudellinen tilanne 
Tarkkailutulokset 
 

Toteutui 
 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Jakeluverkon kehittäminen vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita 

Taloudellinen tilanne 
Tarkkailutulokset 

Toteutui 

 
 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Siirretty sähkö täyttää vaatimukset 
ja viranomaismääräykset 

Tarkkailutulokset 
Vikatilastointi 

Toteutui 

Jakeluverkon kehittäminen vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita 

Tarkkailutulokset 
Taloudellinen tilanne 

Toteutui 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Siirretty sähkö täyttää vaatimukset 
ja viranomaismääräykset 

Tarkkailutulokset 
Vikatilastointi 

Toteutui 

 
Jakeluverkon kehittäminen vastaa-
maan asiakkaiden tarpeita 

Tarkkailutulokset 
 

Toteutui 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 
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Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Talouden ja toiminnan seuranta 
sekä raportointi konserniohjeen 
mukaisesti 

Raportit Toteutui 

Kehityskeskustelut pidetty 
työntekijöiden kanssa 

Kehityskeskustelut pidetty 100%  Toteutui 

 
 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Henkilöstön koulutus Koulutukset Toteutui 

 

Vaadittavat koulutukset 
(turvallisuus/ammattipätevyydet) 
voimassa 

Voimassaolojen tarkistaminen 
/oma rekisteri 

Toteutui 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma 2020 
Yhtiön tase ja kassavarat kestä-
vällä pohjalla 
 

Tilinpäätös 

 
Toteutui 

 

Positiivinen tulos Tilinpäätös Toteutui 
Riittävä investointitaso Toteutuneet investoinnit Toteutui välttävästi 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Vastuu 
Enontekiön Sähkö Oy tekee yhteis-
työtä naapurikuntien verkkoyhtiöi-
den, sekä Ruotsin Vattenfall Ab:n 
kanssa 

 Toteutui 

 

 

Henkilöstö       

Enontekiön Sähkö Oy  TP 2018     TP 2019      TP 2020       TS 2021       TS 2022 

Vakinainen henkilöstö           

 kokoaikaiset   5 5 7 7 7 

osa-aikaiset        

Määräaikaiset        

(Ilman sijaisia ja palkka 

tuella palkattuja)        

 kokoaikaiset   2 2 1 1 1 

osa-aikaiset        

Yhteensä   7 7 8 8 8 
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Tilinpäätöslaskelmat 
 

Tuloslaskelma, kunta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2020 2019

Toimintatuotot                 

   Myyntituotot        536 324,03 260 013,06

   Maksutuotot                373 610,78 695 593,15

   Tuet ja avustukset         813 052,80 791 993,68

   Vuokratuotot 502 601,22 531 064,63

   Muut toimintatuotot       172 929,79 217 154,77

Toimintatuotot yhteensä 2 398 518,62 2 495 819,29

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 165 077,83 -5 435 655,49

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 249 237,51 -1 312 025,20

        Muut henkilösivukulut -138 212,76 -78 182,27

   Henkilöstökulut yhteensä     -6 552 528,10 -6 825 862,96

   Palvelujen ostot           -9 032 840,14 -8 657 089,92

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 035 952,60 -1 011 416,88

   Avustukset                 -542 060,42 -504 025,57

   Vuokrakulut                 -329 644,99 -376 865,83

   Muut toimintakulut         -136 294,05 -119 284,15

Toimintakulut yhteensä -17 629 320,30 -17 494 545,31

Toimintakate -15 230 801,68 -14 998 726,02

Verotulot 6 394 126,94 6 263 202,43

Valtionosuudet 9 752 851,00 8 789 359,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 4 665,62 4 629,85

    Muut rahoitustuotot 449 734,94 586 458,29

    Korkokulut -19 377,17 -36 727,99

    Muut rahoituskulut -194 397,41 -211 074,55

Vuosikate 1 156 802,24 397 121,01

Poistot ja arvonalentumiset -509 609,72 -365 653,26

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tilikauden tulos 647 192,52 31 467,75

Tilinpäätössiirrot 2 026,32 168,86

Tilikauden ylijäämä 649 218,84 31 636,61
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Rahoituslaskelma, kunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2020 2019

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 156 802,24 397 121,01

    Tulorahoituksen korjauserät -128 882,40 -73 921,70

1 027 919,84 323 199,31

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 675 244,96 -1 632 873,51

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 020 196,80 480 000,00

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 144 542,90 214 323,03

-510 505,26 -938 550,48

Toiminnan ja investointien rahavirta 517 414,58 -615 351,17

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -105 943,02 -52 264,65

       Antolainasaamisten vähennykset 67 432,32 189 483,35

-38 510,70 137 218,70

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -592 000,00 -599 894,68

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 442 105,32 792 105,20

850 105,32 192 210,52

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 712,15 -1 339,51

       Vaihto-omaisuuden muutos 433,64 702,20

       Saamisten muutos -896 124,58 -116 351,85

       Korottomien velkojen muutos -263 309,20 113 021,63

-1 163 712,29 -3 967,53

Rahoituksen rahavirta -352 117,67 325 461,69

Rahavarojen muutos 165 296,91 -289 889,48

Rahavarat 31.12. 214 355,86 49 058,95

Rahavarat 1.1. 49 058,95 338 948,43

165 296,91 -289 889,48
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Tase, kunta 
 

 
 
 

Euro 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Muut pitkävaikutteiset menot 21 446,24 0,00

21 446,24 0,00

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 602 982,73 586 186,32

    Rakennukset 4 869 989,24 3 949 153,61

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 108 024,33 1 333 421,67

    Koneet ja kalusto 216 545,61 114 215,97

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 241 520,42 936 748,94

7 039 062,33 6 919 726,51

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 5 729 338,34 5 740 342,46

    Muut lainasaamiset 1 652 136,20 1 613 625,50

7 381 474,54 7 353 967,96

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 11 319,88 11 753,52

11 319,88 11 753,52

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 280 160,46 452 733,07

    Lainasaamiset 40 315,30 83 000,00

    Muut saamiset 1 103 859,53 237 512,58

    Siirtosaamiset 371 799,47 126 764,53

1 796 134,76 900 010,18

Rahat ja pankkisaamiset 214 355,86 49 058,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 463 793,61 15 234 517,12
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Euro 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Edellisten tilikausien ylijäämä 1 477 526,50 1 445 889,89

    Tilikauden ylijäämä 649 218,84 31 636,61

8 804 452,88 8 155 234,04

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 38 331,68 40 358,00

38 331,68 40 358,00

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 369 473,14 369 473,14

369 473,14 369 473,14

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Valtion toimeksiannot 0,00 0,00

    Lahjoitusrahastojen pääomat 29 420,80 36 003,58

    Muut toimeksiantojen pääomat 6 716,02 4 845,39

36 136,82 40 848,97

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 1 403 000,00 1 995 000,00

1 403 000,00 1 995 000,00

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 3 592 000,00 2 149 894,68

    Saadut ennakot 17 653,46 29 050,71

    Ostovelat 1 061 710,43 1 335 775,65

    Muut velat 128 353,10 122 735,74

    Siirtovelat 1 012 682,10 996 146,19

5 812 399,09 4 633 602,97

Vieras pääoma yhteensä 7 215 399,09 6 628 602,97

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 463 793,61 15 234 517,12
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Konsernilaskelmat 
 

 

 
 
 
 

KONSERNITULOSLASKELMA

euro 2020 2019

Toimintatuotot 8 457 288,87 8 570 736,41

Toimintakulut -22 983 636,15 -22 859 579,21

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -10 317,07 -6 834,96

Toimintakate -14 536 664,35 -14 295 677,76

Verotulot 6 394 126,94 6 263 202,43

Valtionosuudet 9 752 851,00 8 789 359,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 10 835,45 17 934,86

    Muut rahoitustuotot 471 931,66 618 625,18

    Korkokulut -60 563,08 -95 472,04

    Muut rahoituskulut -201 131,30 -217 554,18

Vuosikate 1 831 386,32 1 080 417,49

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 189 557,50 -1 023 992,64

Tilikauden tulos 641 303,75 56 424,85

Tilinpäätössiirrot -251,78 526,27

Tilikauden verot 11 577,68 -29 520,92

Laskennalliset verot 4 800,00 -3 951,18

Vähemmistöosuudet -398,25 -316,08

Tilikauden ylijäämä 657 031,40 23 162,94
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

euro 2020 2019

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 831 386,32 1 080 417,49

    Tilikauden verot -411,21 -142,76

    Tulorahoituksen korjauserät -160 551,09 7 046,40

1 669 898,95 1 087 321,13

Investointien rahavirta

    Investointimenot -2 940 698,99 -2 409 277,38

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 032 692,11 491 529,64

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 145 439,08 246 463,88

-1 762 567,80 -1 671 283,86

Toiminnan ja investointien rahavirta -92 668,85 -583 962,73

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -105 943,02 -52 264,65

       Antolainasaamisten vähennykset 67 432,32 183 473,55

-38 510,70 131 208,90

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 499 287,62 260 633,96

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -888 276,27 -912 594,29

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 440 295,43 786 564,34

1 051 306,78 134 604,01

    Oman pääoman muutokset 0,00 -261,45

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 10 458,20 -633,82

       Vaihto-omaisuuden muutos 54 861,65 -1 513,00

       Saamisten muutos -397 741,03 231 186,11

       Korottomien velkojen muutos -315 254,25 -202 331,34

-647 675,43 26 707,95

Rahoituksen rahavirta 365 120,65 292 259,41

Rahavarojen muutos 272 451,80 -291 703,32

Rahavarat 31.12. 2 250 852,62 1 978 400,83

Rahavarat 1.1. 1 978 400,83 2 270 104,15

272 451,80 -291 703,32
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KONSERNITASE

euro 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 42 820,60 52 384,14

    Muut pitkävaikutteiset menot 70 965,33 175 244,18

    Ennakkomaksut 7 829,56 26 413,01

121 615,49 254 041,33

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 827 641,54 706 862,65

    Rakennukset 11 142 175,94 10 119 560,94

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 865 607,72 7 143 860,94

    Koneet ja kalusto 450 383,29 387 708,53

    Muut aineelliset hyödykkeet 12 538,66 16 099,61

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 115 898,25 1 195 795,13

20 414 245,40 19 569 887,80

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 23 691,72 34 008,79

    Muut osakkeet ja osuudet 2 612 327,83 2 623 261,64

    Muut lainasaamiset 36 472,13 34 771,31

    Muut saamiset 226,23 226,23

2 672 717,91 2 692 267,97

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 208 578,80 22 516 197,10

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 191 565,95 207 751,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 188 327,77 243 189,42

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 36 646,11 40 889,59

    Lyhytaikaiset saamiset 2 678 575,70 1 871 904,35

2 715 221,81 1 912 793,94

Rahat ja pankkisaamiset 2 250 852,62 1 978 400,83

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 154 402,20 4 134 384,19

VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 554 546,95 26 858 332,84
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KONSERNITASE

euro 31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Muut omat rahastot 1 833 949,15 1 870 194,15

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 140 486,62 2 087 177,06

    Tilikauden ylijäämä 657 031,40 23 162,92

11 309 174,71 10 658 241,67

VÄHEMMISTÖOSUUDET 69 544,15 69 145,90

PAKOLLISET VARAUKSET

    Eläkevaraukset 87,87 147,34

    Muut pakolliset varaukset 491 241,36 532 361,55

491 329,23 532 508,89

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 252 629,46 258 356,87

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 210 094,61 6 632 972,47

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 727 457,22 2 674 281,14

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 873 946,50 2 438 272,57

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 620 371,07 3 594 553,33

16 431 869,40 15 340 079,51

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 554 546,95 26 858 332,84
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Tilinpäätöksen liitetiedot 

 
Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 

 
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja 
–menetelmät 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen ve-
rotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. 
   Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähen-
nettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitel-
man mukaiset poistot on laskettu kunnanhallituksen hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-
suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa 
kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
   Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuk-
sen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelu-
tuotannossa. 
   Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman to-
dennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. 
   Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 
   Liitetiedot on numeroitu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen liite-
tiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti. 
 
 

Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
 
2) Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta 
Ei ilmoitettavaa. 
 
3) Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin 
Ei oikaisuja. 
 
4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Edellisen vuoden vertailuluku on maksutuottojen osalta noin 300 tuhatta euroa liian suuri ja vastaavan ver-
ran vertailuluku on liian pieni myyntituottojen osalta. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2019 kunnan palvelu-

myynti Enontekiön Vesihuolto Oy:lle ja hallintopalveluiden myynti sisältyivät maksutuottoihin. Ohjeistusten mukaan 
nämä ovat eriä, jotka pitää esittää myyntituotoissa. 
 
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 kuntakonsernin tytäryhteisöt ja jäsenosuuden mukaisessa suh-
teessa kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.  
   Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki osakkuusyhteisöt paitsi osakkuusyhteisö Asunto Oy Enonte-
kiön Saanansäde 4, koska yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin omaan pää-
omaan. 
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen 
ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vä-
häisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähen-
netty. 
      Konserniyhteisöjen kunnalle maksamat kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaat-
teen mukaan. 
 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa vapaaehtoiset varaukset ja poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennal-
liseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottami-
sessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä. 
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kunnan konsernitilinpäätöksen omistuksen eliminointimenetelmä vastaa olennaisilta osin hankintameno-
menetelmää. Eliminointieroa ei kuitenkaan pääsääntöisesti kohdisteta konsernitaseessa omaisuus- ja velka-
erille, vaan ne kirjataan oman pääoman lisäykseksi tai vähennykseksi riippumatta siitä, mitkä tekijät ovat 
vaikuttaneet eliminointieron syntymiseen. 
 
Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin 
omasta pääomasta konsernitaseessa. Negatiivisia vähemmistöosuuksia ei ole erotettu. 
 

Suunnitelmapoistojen oikaisu 
Kuntakonsernin sisällä käytettyjä erilaisia poistosuunnitelmia ei ole yhdenmukaistettu, koska oikeiden ja riittävien tie-
tojen vaatimus ei edellytä epäolennaisten eroavuuksien muuttamista yhtenäiseksi. 
 

Osakkuusyhteisöt 
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. 
 

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät 
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin kunnan tilinpäätök-
sessä. 
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 
 
6) Toimintatuotot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
7) Verotulot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
8) Valtionosuudet (1 000 euroa) 

 
 
 
 

9) Palvelujen ostot (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 

2020 2019

Hallinto 152 198

Perusterveydenhuolto 15 5

Henkilöstö 14 29

Viestintä 35 50

Kehittäminen ja elinvoima 115 89

Infrastruktuuri 853 897

Opetus 421 418

Varhaiskasvatus 90 123

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 136 132

Perusturva 568 556

Yhteensä 2 399 2 496

2020 2019

Kunnan tulovero 5 173 5 043

Osuus yhteisöveron tuotosta 457 391

Kiinteistövero 765 829

Yhteensä 6 394 6 263

2020 2019

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 8 609 8 804

     Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 593 1 488

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet 36 -14

Verotulomenetysten korvaus 1 108

Yhteensä 9 753 8 789

2020 2019

Asiakaspalvelujen ostot 6 055 6 027

Muiden palvelujen ostot 2 978 2 630

Yhteensä 9 033 8 657
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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 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja –tappiot (1 000 euroa) 
 

 
 
 

14) Satunnaiset erät (1 000 euroa) 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

2020 2019

Muut toimintatuotot

     Osakkeiden luovutusvoitot 10 81

     Maa-alueiden luovutusvoitot 119 0

Luovutusvoitot yhteensä 129 81

Muut toimintakulut

     Osakkeiden luovutustappiot 0 8

Luovutustappiot yhteensä 0 8

2020 2019

Muut rahoitustuotot

     Osinkotuotot 2 2

     Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 5 5

     Kemijoki Oy:n tuotto 422 574

     Muut rahoitustuotot 21 5

Luovutusvoitot yhteensä 450 586
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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.) 

 
 
 

 
 
 
 

 

Muut pitkä-

vaikutteiset 

menot

Yhteensä Maa- ja 

vesialueet

Rakennukset Kiinteät 

rakenteet ja 

laitteet

Koneet ja 

kalusto

Enn.maksut ja 

keskeneräiset 

hankinnat

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 0 0 586 3 949 1 333 114 937 6 920

   Lisäykset 7 7 19 445 17 68 1 127 1 676

   Rahoitusosuudet 0 119 901 1 020

   Vähennykset 0 2 1 20 11 34

   Siirrot erien välillä 133 133 827 -118 69 -910 -133

   Tilikauden poisto 119 119 231 103 35 369

Poistamaton hankintameno 31.12. 21 21 603 4 870 1 108 217 242 7 039

Kirjanpitoarvo 31.12. 21 21 603 4 870 1 108 217 242 7 039

Olennaiset lisäpoistot

Poistamattomat kaavoitusmenot 118 118

Aineelliset hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Osakkeet 

konserniyhtiöt

Osakkeet 

omistus-

yhteys-

yhteisöt

Kunta-

yhtymä-

osuudet

Muut 

osakkeet      

ja osuudet

Yhteensä

Saamiset 

konserni-

yhteisöt

Saamiset 

muut 

yhteisöt

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 3 256 74 376 2 033 5 740 1 579 35 1 614

   Lisäykset 3 3 39 39

   Vähennykset 14 14 0

   Siirrot erien välillä 0 0

Hankintameno 31.12. 3 256 61 376 2 036 5 729 1 617 35 1 652

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 256 61 376 2 036 5 729 1 617 35 1 652

Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamisetPysyvien vastaavien 

sijoitukset
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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 0625207-3 60 % 60 % 89 23 0

   Enontekiön Kehitys Oy 0805076-6 100 % 100 % 534 191 -22

   Enontekiön Sähkö Oy 1571816-2 100 % 100 % 904 4 652 1

   Enontekiön Vesihuolto Oy 2176497-4 100 % 100 % 1 150 1 274 13

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot 1575855-1 100 % 100 % 239 3 236 7

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo 0617811-7 87 % 100 % 1 698 19 -9

4 614 9 395 -10

Kunnan 

omistus 

osuus

Y-tunnus

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)
Konsernin 

omistus-

osuus

Nimi
omasta 

pääomasta

vieraasta 

pääomasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

Kuntayhtymät

   Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 0210574-6 0,38 % 0,38 % 14 56 0

   Lapin jätehuolto kuntayhtymä 2008197-9 4,50 % 4,50 % 132 55 6

   Lapin liitto kuntayhtymä 0937073-7 0,87 % 0,87 % 16 29 1

   Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0819616-7 1,46 % 1,46 % 577 1 311 51

739 1 451 58

Y-tunnus

Kunnan 

omistus 

osuus

Konsernin 

omistus-

osuus

Kuntakonsernin osuus (1 000 €)

Nimi
omasta 

pääomasta

vieraasta 

pääomasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

Osakkuusyhteisöt

   Kyrön Vesihuolto Oy 0966207-8 50 % 50 % 24 118 -10

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 2781411-9 46,50 % 46,50 % 130 170 0

154 288 -10

Y-tunnus

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 97 0 180

   Muut saamiset 1 617 14 1 579 52

   Siirtosaamiset 0 1 0 0

   Yhteensä 1 617 111 1 579 233

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

   Myyntisaamiset 0 2 0 21

   Siirtosaamiset 0 59 0 5

   Yhteensä 0 61 0 26

Yhteensä 1 617 173 1 579 259

2020 2019

2020 2019 2020 2019

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

   Siirtyvät korot 5 5 5 12

   Kemijoki Oy rahoitustuoton jaksotus 53 36 53 36

   Lshp:n laskutuksen oikaisu 2020 54 0 54 0

   Työterveyshuollon Kela-korv. jaksotus 20 20 30 21

   Tuet ja avustukset 107 44 107 45

   Muut menoennakot ja tulojäämät 133 22 170 28

   Yhteensä 372 127 419 142

             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 2020 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2026 tai sen jälkeen. 
 
 

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019 2020 2019

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 1 870 1 848

   Siirrot rahastoon 0 0 0 353

   Siirrot rahastosta 0 0 36 330

Muut omat rahastot 31.12. 0 0 1 834 1 870

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 446 1 265 2 117 1 648

   Siirto edelliseltä tilikaudelta 32 181 23 439

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 478 1 446 2 140 2 087

Tilikauden ylijäämä 649 32 657 23

Oma pääoma yhteensä 8 804 8 155 11 309 10 658

             Kunta            Konserni

2020 2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0 197

             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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019 2020 2019

Maankäyttösopimusten velvoitteet 369 369 369 369

Potilasvahinkovakuutus 0 0 122 163

Yhteensä 369 369 491 532

             Kunta            Konserni

Kunta

Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille

   Saadut ennakot 0 0 0 0

   Ostovelat 0 65 0 140

   Muut velat 0 3 0 8

   Yhteensä 0 68 0 148

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 0 321 0 408

   Yhteensä 0 321 0 408

Yhteensä 0 389 0 557

2020 2019

Kunta 2020 2019

Luotollisten sekkitilien limiitit 31.12. 50 50

   - siitä käyttämättä oleva määrä 50 50
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (1 000 euroa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2020 2019 2020 2019

Lyhytaikaiset siirtovelat

   Tuloennakot

        Tuet ja avustukset 141 98 141 98

        Vakuutuskorvauksen käyttämätön osuus 12 13 12 13

        Muut tuloennakot 6 16 6 16

   Menojäämät

        Lomapalkkavelkajaksotus henkilösivukuluineen 824 830 1 207 1 161

        Muut palkkojen ja henkilösivulujen jaksotukset 17 4 103 70

        Valtionosuusjaksotus 0 12 0 12

        Korkojaksotukset 3 3 14 12

        Muut 28 50 186 235

   Yhteensä 1 030 1 025 1 669 1 616

             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) 
 

 
 
 

2020 2019 2020 2019

Vuokravastuut yhteensä 81 111 246 329

   - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 29 43 81 160

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja

lunastusehdon mukaisia vastuita.

             Kunta            Konserni

2020 2019 2020 2019

Takaukset tytäryhtiöiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 2 805 2 998 0 0

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 310 323 311 324

             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 2020 2019

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 12 261 11 150

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 8 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 2020 2019

Hallinto 17 24

Infrastruktuuri 7 10

Opetustoimi 42 41

Varhaiskasvatus 15 14

Sosiaalitoimi 45 46

Muut 14 10

Yhteensä 140 145

Kunta 2020 2019

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

   Palkat ja palkkiot 5 237 5 489

   Henkilöstökorvaukset -72 -54

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut 1 249 1 312

      Muut henkilösivukulut 138 78

Yhteensä 6 553 6 826

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin 

vastaaviin 24 60

Yhteensä 6 577 6 886

Kunta 2020 2019

Kansallinen Kokoomus 0,6 0,4

Suomen Kristillisdemokraatit 0,1 0,1

Suomen Keskusta 2,1 2,2

Yhteensä 2,8 2,8
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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 2,8 milj. euroa ja ne on myönnetty tytäryhteisöjen ottamien lainojen takai-
sinmaksun ja koron maksamisen vakuudeksi lainanantajalle. 
 

Intressitahoille annetut lainat 
 
Enontekiön kunta on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisölle Enontekiön Vesihuolto Oy:lle korotonta lainaa, 
josta ei ole saatu vakuutta. Avoimena oleva lainan määrä 31.12.2020 oli 78.710,95 euroa. Lisäksi kunta on antanut ko-
konaan omistamalleen tytäryhteisö Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnoille 594.946,76 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 

 
Tytäryhteisö Enontekiön Sähkö Oy:n osakekannan myynti 
 
Kunta myi 31.3.2021 Neve Isommus Oy:lle kaikki omistamansa Enontekiön Sähkö Oy –nimisen yhtiön osakkeet, jotka 
vastaavat 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Kauppahinta oli 8.617.093,16 
euroa, josta syntyi myyntivoittoa 7.944.341,45 euroa. 
 
 
 
 
 
 

Kunta 2020 2019

KPMG Oy Ab

   Tilintarkastuspalkkiot 7 5

   Tilintarkastajan lausunnot 1 0

   Tarkastuslautakunnan palkkiot 7 5

   Muut palkkiot 12 0

Palkkiot yhteensä 28 9
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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 ____ / ____ 2021 
 
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  ____ / ____ 2021 
 
KPMG Oy Ab 
 
 

 
______________________________ 
Juha Väärälä 
JHT, KHT 

 
 


