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Toimintakertomus 
 

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2021  
 

Enontekiön kunnan vuosi 2021 oli vuoden 2020 isojen päätösten täytäntöönpanovuosi. Merkittävimpinä 

Finavian lentokentän siirto Enontekiön kunnan omistukseen ja Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynti-

päätöksen täytäntöönpano. Edelleen koronapandemia vaikutti kunnan toimintoihin suurimman osan 

vuotta. 

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

toistui koronan vaikutuksesta, jolloin osaamisen ja toiminnan joustavuuden merkitys kasvoi. Lisäksi henki-

löstövaihdokset toivat muutoksia toimintaympäristöön, johon henkilöstö sopeutui hienosti. Tehty työ on 

arvokasta, tehtiinpä se fyysisesti lähellä tai kaukana asiakkaasta tai olipa kyseessä hallintovirkailijan, lähihoi-

tajan, opettajan, siistijän, lastenhoitajan tai johtajan työstä. Palautteiden perusteella myös kuntalaiset ovat 

siirtyneet käyttämään enenevässä määrin mm. ajanvarausta asioidessaan kunnan palveluntuottajien 

kanssa. Voidaan todeta, että kuntalaiset ovat omaksuneet osittain muuttuneen toimintakulttuurin. 

Merkittävimmät tapahtumat. Kuntavaalit pidettiin keväällä 2021 ja uusi valtuusto aloitti toimintansa elo-

kuussa. Valtuuston kokoonpano vaihtui, joista uusia valtuutettuja oli seitsemän. Enontekiön hyvinvointikes-

kuksen suunnittelua jatkettiin ja työ jatkuu edelleen vuonna 2022. Karesuvannon koulun sisäilmaongelmat 

johtivat toiminnan uudelleen suunnitteluun nopealla aikataululla ja koulun väistötiloiksi päätettiin hankkia 

moduulirakennus. Väistötilojen suunnittelussa on huomioitu rakennuksen monikäyttöisyys. Rakennukseen 

on integroitu valmius vuokra-asunnoiksi muuttamiseksi väistötilatarpeen jälkeen. Karesuvannon koulun ja 

päivähoidon toiminnot jatkuvat väistötiloissa syyslukukaudesta 2022 alkaen. 

Digitiekartan valmistelu aloitettiin vuonna 2021 ja suunnitelmana on täytäntöönpano vuonna 2022. Digitali-

saation avulla mahdollistetaan kunnan palvelujen käyttäminen ajasta ja paikasta riippumattomasti enene-

vässä määrin. Käytännön toiminnassa ja palvelukulttuurissa asiakkaiden palvelut pystyttiin turvaamaan ja 

työntekijöiden turvallisuus takaamaan. Luottamushenkilöorganisaation puolella siirryttiin sähköiseen pää-

töksentekojärjestelmään, mikä osaltaan on sujuvoittanut päätöksentekoa. Edelleen sähköisten palvelujen 

kehittämistä jatketaan kuitenkin siten, että palvelut ovat saatavissa tarvittaessa myös perinteisesti. 

Kunnan tilikauden tulos parani edellisestä vuodesta johtuen pääasiassa Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden 

myynnistä aiheutuneista myyntivoitoista (7,944 milj. euroa) ja Kemijoki-osuuksien aiempaa paremmasta 

tuotosta. Kejo-tuotot olivat noin 740 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 kunnan toi-

mintamenot kasvoivat lähes 1,5 milj. euroa edellisvuodesta. Verotulot kasvoivat 414 000 eurolla. Valtion-

osuudet pysyivät lähes vuoden 2020 tasolla ollen 9,7 milj. euroa. Kunnan lainakanta pieneni noin 190 tu-

hatta euroa ollen lähes 4,8 milj. euroa. Kunnan tilikauden tulos oli 9 331 450,52 euroa. Tämä oli jo kuudes 

perättäinen ylijäämäinen tilikausi. Vuoden 2021 tilikauden tulos vahvistaa kunnan taloutta merkittävästi. 

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä, jotka olette osaltanne antaneet aikaanne ja nähneet vaivaa kun-

tamme eteen. Teidän kaikkien ansiosta, roolista ja tehtävästä riippumatta, saamme asua yhdessä Suomen 
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hienoimmista kunnista. Tilinpäätöksen tulosta mitataan usein taloudellisilla mittareilla, jolloin voi jäädä si-

vuun se kaikista tärkein mittari eli ihmisten ja ympäristön hyvinvointi. Yhteisönä ja palveluiden tuottajana 

kunta ei tule koskaan valmiiksi ja täydelliseksi, mutta tilinpäätösvuonna Enontekiöstä teimme jälleen kerran 

piirun verran paremman paikan elää. Erittäin aurinkoista ja mukavaa kesää, sekä tarmokasta syksyä ja lop-

puvuotta 2022! 

 

Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja 
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Enontekiön kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 

Kunnanvaltuusto päivitti v. 2019 kahdeksi vuodeksi hyväksytyn kokeilun luottamushenkilöorganisaatiosta. Kun-
takonsernin kehittämispaja sisällytettiin selkeämmin osaksi organisaatiota.  Kunnanhallitus päätti samana 
vuonna virasto-organisaatiosta.  Hyvinvointialueiden perustamisen 1.1.2023 vaikutuksista johtuen kunnan luot-
tamushenkilö- sekä virasto-organisaatiot on tarkasteltava uudestaan vuonna 2022.  
 
Kunnan palvelut tuotetaan prosesseissa siten, että henkilöstöpalvelut tuotetaan henkilöstöprosessissa, hyvin-
vointipalvelut hyvinvointiprosessissa, elinvoimapalvelut elinvoimaprosessissa, hallintopalvelut tukiprosessissa ja 
johtamispalvelut johtamisprosessissa.  
 
Vuonna 2021 luottamushenkilöille ja viranhaltijoille järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia kuntien digi-
talisaatioon, muutokseen ja uudistumiseen liittyen 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 kunta-
lain mukaan kunnan taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuuston tehtävät on 
määritelty kuntalain 14 §:ssä.  
 
Alkuvuonna 2021 valtuustossa edustettuna olivat ryhmät: Suomen Keskusta 9:llä valtuutetulla, Kristillisdemo-
kraatit 1:llä valtuutetulla, Kansallinen 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).  
 
Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen valtuustossa edustettuna olevat ryhmät: Suomen Keskusta 3:llä valtuute-
tulla, Kristillisdemokraatit 1:llä valtuutetulla, Kansallinen Kokoomus 3:lla valtuutetulla, Yhteislista Enontekiön 
ääni 5:llä valtuutetulla, Johtti Sápmelaččat rs. 2:lla valtuutetulla, Vihreä Liitto 2:llä valtuutetulla ja Perussuoma-
laiset 1:llä valtuutetuilla.  Valtuuston puheenjohtajana toimii Birgitta Eira (VIHR), ensimmäisenä varapuheenjoh-
tajana Outi Kurkela (KD), toisena varapuheenjohtajana Jarmo Näkkäläjärvi (YL EÄ) 
 
Kunnanhallitus  
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalain mukaan johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 
Kunnanhallitukseen kuuluu 7 jäsentä. 
 
Alkuvuonna 2021 puheenjohtajana toimi Elli-Maria Kultima (KESK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Taru 
Mäkitalo (KOK) ja toisena varapuheenjohtajana Janne Näkkäläjärvi (Johtti Sápmelaččat). Muut jäsenet olivat: 
Jaakko Alamattila, Ulla Keinovaara, Unto Kultima ja Elina Rousu-Karlsen. 
 
Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen kunnanhallituksessa puheenjohtajana toimii Leena Palojärvi (YL EÄ), ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana Pekka Tjäderhane (KOK sit.) ja toisena varapuheenjohtajana Elli-Maria Kultima 
(KESK) Muut jäsenet ovat; Janne Näkkäläjärvi (Johtti Sápmelaččat) Jarno Viitanen (YL EÄ), Kari-Pekka Stoor (PS), 
Helinä Hautamäki (KOK). 
 
Kunnanjohtaja 
Kuntalain mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa kunnanhallituk-
sen alaisena. Kuntalain mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. 
Kunnanjohtajana toimi Jari Rantapelkonen. Kunnanjohtaja sijaisti osan vuotta myös kehitysjohtajaa. 
 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       6 

Lautakunnat 
 
Lautakuntien tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä ja ohjata toimin-
nan ja talouden suunnittelua. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus sekä arvioinnin järjestäminen. Tarkemmin 
tarkastuslautakunnan tehtävät on lueteltu kuntalaissa.   
 
Kuntakonsernin kehittämispaja 
 
Kunnan hallintosääntöön mukaan kunnassa on kuntakonsernin kehittämispaja, joka käsittelee kunnan palvelui-
hin ja kehittämiseen liittyvät laajat asiakokonaisuudet, joilla on merkitystä kunnan tulevaisuuteen.  
 
Kuntakonsernin kehittämispajan jäsenet ovat seuraavat: kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen ja lautakuntien 
puheenjohtajisto sekä johtoryhmä. Mikäli puheenjohtajistossa ei ole kaikkien ryhmien edustusta, niin ryhmä voi 
nimetä kehittämispajaan edustajansa. Kunnanjohtaja johtaa kuntakonsernin kehittämispajaa ja voi kutsua kun-
takonsernin kehittämispajaan myös muita tarvittaessa.  
 
Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat 
 
Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, 
hyvinvointilautakunta ja elinvoimalautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: kunnanjohtaja, hallin-
tojohtaja, kehitysjohtaja, henkilöstöjohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, johtava sosiaa-
lityöntekijä, tekninen johtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori ja rakennustarkastaja. 
 
 
Seuraavassa kuva luottamushenkilö- ja virasto-organisaatiosta 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Luottamushenkilöorganisaatio 14.6.2019 lukien 
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Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 

Valtiovarainministeriön joulukuussa 2021 ilmestyneessä julkaisussa ”Taloudellinen katsaus, talvi 2021” on 
ennustettu vuosien 2021 - 2024 taloudellista kehitystä ja lisäksi talouden kehitystä vuoteen 2026 asti. 
 Maailmantalouden vuoden 2021 vahva 6,1 prosentin kasvun ennustetaan tasaantuvan vuonna 2022 ja sen 
jälkeen edelleen hidastuvan noin 3 prosenttiin. Kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjon-
taketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio. 
 Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3,4 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2022 bruttokansantuot-
teen arvioidaan pysyvän 3 prosentissa, jonka jälkeen talouden kasvun arvioidaan hidastuvan noin 1,5 pro-
senttiin kahden seuraavan vuoden aikana. Ennusteen oletuksena on, että vuoden 2021 lopulla alkanut ko-
ronapandemian paheneminen hidastaa talouden toipumista vain hetkellisesti. 
 Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021-
2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat raken-
teellisesti tuloja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti, kun ta-
lous elpyy ja alijäämä pienenee. Talouskasvun hidastuessa velkasuhteen arvioidaan jälleen kääntyvän kas-
vuun. 
 Helmikuussa 2022 julkaistiin ennakkoarvioita kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksistä. Tilin-
päätösarvioiden mukaan kuntatalous oli kokonaisuutena ottaen tasapainossa, mutta kuntien välillä oli 
suurta hajontaa. Ennakkotietojen mukaan MannerSuomen kunnista negatiivisen tuloksen teki 66 kuntaa, 
kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 27 kunnassa. 13 kunnan vuosikate jäi negatiiviseksi, kun vuotta 
aiemmin vain kahden kunnan vuosikate oli negatiivinen. 
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 Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,46 mrd. euroa. Kunnat saivat valtiolta koronatukea yhteensä 
noin 2,4 mrd. euroa, millä oli olennainen vaikutus kuntien hyvään tulokseen. Valtaosa koronatuesta, noin 
1,5 mrd. euroa, myönnettiin valtionavustuksina, joilla kompensoitiin pandemiasta välittömästi aiheutuneita 
kustannuksia. Kuntien korotetun yhteisövero-osuuden osuus koronatuesta oli noin 600 milj. euroa ja mui-
den koronatukien osuus noin 300 milj. euroa. 
 Enontekiön kunnan 9,331 milj. euron tilikauden tulos oli erinomainen ja poikkeuksellinen. Myyntivoitot, 
valtion koronatuet ja Kemijoki-osuuksien tuotot vaikuttivat merkittävimmin hyvään tulokseen. Suurin vaiku-
tus oli myyntivoitolla, joka syntyi tytäryhteisö Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. Enontekiön 
kunnan asukaskohtainen tulos oli valtakunnan paras. Tilinpäätösennakkotietojen mukaan Lapin kunnista 
vain 2 kuntaa teki negatiivisen tuloksen. 
 

Myönteistä on, että Enontekiön kunnan lainakanta oli vuonna 2021 2685 €/ asukas. Edelliseen vuoteen verrat-
tuna se pieneni 78 euroa/ asukas. 
 
Keskimääräinen tulovero-% (painotettu kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla) oli vuonna 2021 20,01 
(v. 2020 20,00 %). Mannersuomen korkein tuloveroprosentti oli 23,5 % ja alhaisin 17,0 %. Yhteensä 16 kuntaa 
nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2021 ja 12 kuntaa laski sitä. Enontekiön veroprosentti oli 21,25 %. 
 
Lapin muuttotase oli vuonna 2021 86 henkilöä positiivinen (v. 2020 -605). Lapissa oli toimintavuoden lopussa 176 
510 asukasta.  Lappiin on suunnitteilla tulevalle vuosikymmenelle merkittäviä investointeja, joiden kokonaisarvo 
on lähes 14 miljardia euroa. Toteutuessaan investoinnit toisivat alueelle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Sel-
vitysten mukaan suunnitteilla olevat biojalostamot ja kaivoshankkeet parantaisivat alueen työllisyyttä ja vetovoi-
maa, mikä synnyttäisi kysyntää palveluille ja kaupalle ja näin verotulot kasvaisivat. Toteutuessaan nämä paranta-
vat työllisyysastetta ja luovat painetta asuntotuotantoon Lapissa. 
 
Enontekiöllä asukasmäärä vuoden 2021 lopussa ja oli 1789 (v. 2020 1808). Laskua oli vuoden 2021 aikana 19 
henkilöä. 
 
Työ ja elinkeinot Enontekiöllä 
 
Enontekiön alueella työllisyys on kehittynyt viime vuosina positiivisesti siitä huolimatta, että tilinpäätösvuonna 
työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 31 % (185 työnhakijasta (12/2020) 242 työnhakijaan (12/2021)). Avoin-
ten työpaikkojen määrä kuitenkin nousi merkittävästi ollen 30 työpaikkaa (edellisvuonna 19) ja työttömyysaste 
laski edellisestä vuodesta ollen 14,4 % (v. 2020 21,5 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli 43 henkilöä (edellisvuonna 40).  
Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 11,4 % (koko maa 10,5 %). 
 
Työllistämistoimenpiteiden tavoitteena oli 2021, että työllisyys olisi Lapin keskiarvossa työllistymistä tukevien 
toimenpiteiden kautta. Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet hankaloittivat työllisyyden tuke-
mista, eikä työllistymistä edistävää kuntouttavaa työtoimintaa järjestetty lainkaan 2021. Työmarkkinatuen kun-
taosuuden kustannukset kaksinkertaistuivat pitkäaikaistyöttömyyden pysyessä korkeana. Rakenteellinen pitkä-
aikaistyöttömyys on vakava ongelma Enontekiöllä. Myös yrittäjät saivat väliaikaisesti työmarkkinatukea ko-
ronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työllisyystavoitetta ei saavutettu, päinvas-
toin. Koronapandemian jatkumisen myötä kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi niin, että sosi-
aalitoimen budjetti ylittyi 266 000 euroa verrattuna talousarvioon, jonka suurimpana selittäjänä oli juuri työ-
markkinatuen kuntaosuuden moninkertaistuminen. 
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Työpaikat Enontekiöllä jakautuivat vuonna 2020 (vuoden 2021 luvut eivät vielä saatavilla) toimialoittain seuraa-
vasti: 
 

 

 
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa  
 

Kunnan toimintaan vaikuttavat ja tulevat jatkossa vaikuttamaan merkittävästi valtakunnalliset lainsäädäntö-
muutokset mm. kunnan palveluihin, talouteen ja tiedonhallintaan liittyen.  Em. muutokset lisäävät kunnan hal-
linnossa työtä merkittävästi. 
 
Toimintavuonna kunnanvaltuusto päätti Karesuvannon koulukiinteistön korvaavien tilojen hankinnasta.  
 
Kunnan kirjanpidon laskentatunniste-rakennetta on päivitetty vastaamaan kuntien automatisoitua talousrapor-
tointia Valtionkonttorille.  Kunnilta edellytetään automaattista taloustietojen raportointia Valtionkonttorin pal-
veluun. Merkittävä muutos on siirtyminen tehtäväluokkiin sidotusta käyttötalouden raportoinnista palveluluok-
kiin sidottuun raportointiin sekä raportoinnin pohjalla olevan kustannuslaskennan yhtenäistäminen.   
 
Hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudelleenjärjestämi-
sestä tulee vaikutuksia kuntien toimintaan ja talouteen. Uudistuksella on vaikutusta muun muassa kuntien teh-
täviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin 
ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen myötä kuntasektorin työntekijämäärä vähenee merkittävästi, 
kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden 
palvelukseen. Enontekiöllä tämä tarkoittaa, että kunnan henkilöstöstä noin 30 %:n eli noin 45 henkilöä siirtyy 
hyvinvointialueelle.  
 
Pitkällä aikavälillä oleellisin vaikutus kuntiin on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustan-
nukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyisivät pois yksittäisten kuntien vastuulta hyvin-
vointialueelle. 
 

 

Työpaikat toimialoittain Enontekiöllä 2020

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 12 %

B Kaivostoiminta ja louhinta 1 %

C Teollisuus 1 %

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 %

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 1 %

F Rakentaminen 8 %

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 9 %

H Kuljetus ja varastointi 3 %

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 %

L Kiinteistöalan toiminta 2 %

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 %

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5 %

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 12 %

P Koulutus 7 %

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 16 %

R Taiteet, viihde ja virkistys 2 %

S Muu palvelutoiminta 4 %

Tuntematon 3 %

100 %
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Kuntaliiton mukaan kuntatalous heikkenee dramaattisesti vuonna 2022. Vaikka kuntatalousohjelmaa varten 
laaditun kuntatalouden kehitysarvion lähtökohdat vuodelle 2022 ovat erittäin myönteiset (kansantalous 
kasvaa, koronapandemia väistyy pois) niin kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 dramaattisesti. 

Ennusteen mukaan kuntatalouden toimintakate heikkenee vuonna 2022 lähes kahdella miljardilla eurolla, 
kun toimintamenot kasvavat ja toimintatulot pienenevät. Samaan aikaan kuntien muu tulokehitys on vai-
meaa, sillä kuntien tärkein tuloerä, verotulot, ei kasva kuntien korotetun yhteisövero-osuuden poistumisen 
myötä. Vaimeaa verotulokehitystä paikkaa jonkin verran valtionosuuksien kasvu, mutta siitäkin huolimatta 
kuntatalouden tilikauden tulos painuu ensi vuonna lähelle nollaa. 

Kuntien investointien oletetaan pysyvän vuonna 2022 kuitenkin korkealla tasolla. Sen vuoksi kuntien toi-
minnan ja investointien rahavirta painuu noin 1,5 miljardia euroa miinukselle ja kuntien lainakanta kasvaa 
vastaavalla määrällä. Ennusteessa ei ole huomioitu kuntien omia sopeutustoimia velkaantumisen hillitse-
miseksi vuonna 2022. Talouden sopeutumispaineet kohdistuvat kaikkiin kuntakokoryhmiin. 

Kuntatalouden ennusteeseen sisältyy hyvin suuria epävarmuuksia muun muassa koronapandemian, kun-
tien saamien koronakorvausten sekä lähestyvän sote-muutoksen taloudellisten vaikutusten vuoksi niin 
vuonna 2022 kuin sen jälkeenkin. 

Enontekiön kunnan talouden tulevaa kehitystä on haastavaa arvioida, sillä toimintaympäristön kansalliset 
ja kansainväliset muutokset ovat nopeita ja ne voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla. 

Huomioitava on, että kunnalla on merkittäviä investointitarpeita ja niiden toteuttamiseen tullaan tarvitsemaan 
lainarahaa. 
 
Tulevaan kehitykseen vaikuttaa menopuolen lisäksi tulorahoituksen kehittyminen eli suurelta osin verotulot ja 
valtionosuudet. Verotulot kasvoivat vuoteen 2020 verrattuna 414 tuhatta euroa (+6,5 %) ollen 6,808 milj. eu-
roa. Valtionosuuksien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Ne olivat 9,712 milj. euroa, joka oli vain 41 tuhatta eu-
roa (-0,4 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Vuosikate oli 1,849 milj. euroa ja se kattoi poistot 398-prosenttisesti. 
Vuosikate kasvoi edellistä vuotta 693 tuhatta euroa (+59,9 %). 
 
Talouden liikkumavara on heikko, kun huomioidaan kunnan veroaste ja valtionosuuksien osuus kunnan talou-
dessa sekä kunnan tulevaisuuden suuret investointitarpeet.  Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen ohella 
haasteena ovat pieni syntyvyys, 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 merkit-
tävä. Matkailuelinkeinon toimintaedellytysten kehittäminen on tärkeää, ja edunvalvonnan ja alueen saavutetta-
vuuden 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. Hyvinvoiva kunta kehittää jatkuvasti 
omaa toimintaansa ja sopeutuu tarvittaessa toimintaympäristön muutoksiin. Kunta tarvitsee säilyäkseen elin-
voimaisena aktiivisia kuntalaisia, yhdistyksiä, vapaaehtoistoimintaa ja yrityksiä sekä muita sidosryhmiä. Enonte-
kiöllä on tehtävä työtä em. lisäksi elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä yritysmyönteisyyden edistä-
miseksi.   
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Kunnan Met tehemä yhessä-kuntastrategia lähtee siitä, että keskiössä on luonto, yhteistyö ja terveys. Kunta-
strategia lähtee enontekiöläisistä ihmisistä, joita on kuultu eri tavoin strategiaprosessin aikana. Kunnan on 
suunnitelmallisesti tehtävä työtä vetovoimaisen ympäristön, kilpailukykyisten yritysten, osaamisen ja työvoi-
man saatavuuden, palvelujen, sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden eteen.   
 
Elinvoimainen kunta pitää olemassa olevat kuntalaiset ja toimijat alueella ja houkuttelee uusia ihmisiä ja 
toimijoita. Kunta, kuntalaiset, yritykset ja järjestöt ym. on tärkeää saada toimimaan yhteisten päämäärien 
hyväksi uutta luoden. Työhön tarvitaan erilaisia näkökulmia omaavia ihmisiä ja ihmisten välistä avointa ja 
ennakkoluulotonta vuorovaikutusta, myönteistä asennetta unohtamatta. Luottamuksellisen ilmapiirin ja 
hyvän vuorovaikutuksen turvaaminen ja ylläpitäminen ihmisten ja yhteisöjen välillä on tärkeää.  Kunnan 
tulee kehittää keinoja vuorovaikutuksen ja kumppanuuden edistämiseen eri tahojen suuntaan. 
 
 

Kuntalaisten palvelut keskiössä 
 
Tuottavuuden parantamisella turvataan palvelujen saatavuutta ja hillitään menojen kasvuvauhtia. Ikääntymi-
nen, kilpailu osaavasta työvoimasta, sote-palvelujen kysynnän kasvu sekä vähenevät resurssit lisäävät kunnan 
paineita tehostaa toimintojaan.  Mikäli kunta järjestää palvelut tuloksellisesti, kuntalaisten tarpeisiin vastataan 
laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti, kunnan työntekijöiden työmotivaatio vahvistuu.  Olennaista on 
kunnan toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoutuminen sekä seu-
ranta ja arviointi. 
 
Kunnassa on tehtävä edelleen työtä toiminnan tuotavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen mm. toiminnan 
ja prosessien suunnittelulla sekä esimiestyön ja johtamisen kehittämisellä. Tuottavuutta voidaan parantaa mm.  
henkilöstösuunnittelulla, osaamisen kehittämisellä, osallisuudella, innovaatioilla ja teknologiaa hyödyntämällä. 
Digitalisaatio ja etätyön mahdollistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös kuntien toimintaan. Henkilöstön 
osallistaminen ja sitouttaminen kunnan kehittämistyöhön on erittäin tärkeää. Idea- ja kokeilukulttuuria on edis-
tetty kunnassa ja tällä on tavoitteena parantaa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osallisuutta ja saada par-
haat ideat käyttöön.  
 
Kustannustehokkaat palvelut, kunnan talouden ja toimintojen pitkäjänteinen ennakointi ja suunnittelu, kunta-
organisaation ja prosessien toimivuus, työhyvinvointi, menokuri, hankintojen tehostaminen sekä kustannustie-
toisuuden parantaminen ml. kunnan työntekijät ovat keskeisiä asioita. Henkilöstön eläköitymisen haasteisiin 
pyritään vastaamaan mm. osaamisen kehittämisellä, uudelleen organisoinnilla, sisäisillä siirroilla ja onnistu-
neella 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, va-
paa-ajan asukkaat, yritykset, yhdistykset, kunnan luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät. Parhaiten kuntaa 
markkinoivat omat kuntalaiset, yrittäjät ja tyytyväiset asiakkaat, jotka levittävät myönteistä viestiä eteenpäin. 
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Kunnan henkilöstö 
 
Kunnan kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2021 viimeinen päivä 149 (htv).  Kokonaistyöntekijämää-
rästä on vakinaisessa työ-/virkasuhteessa 113 henkilötyövuotta (76 %), määräaikaisessa työ-/virkasuh-
teessa 33 henkilötyövuotta (22 %) ja työllistämistukitoimin palkattuja 3 henkilötyövuotta (2 %). 
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Sairauspoissaolot 

Henkilöstön sairauspoissaoloja oli vuonna 2021 yhteensä 1938 työpäivää eli 13,3 työpäivää / henkilö. 2020 
yhteensä 1930 työpäivää eli 13,8 työpäivää / henkilö. Keskiarvon ylittävää sairauspoissaoloa esiintyi hallin-
non, varhaiskasvatuksen ja muut toimialojen alaisilla työntekijöillä.  
Sairauspoissaolojen määrän vaihtelut voivat olla suuria pienissä yksiköissä, koska yhdenkin pitemmän sai-
rauspoissaolon vaikutus on merkittävä.   
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Työtapaturmista johtuvat sairauspoissalopäivät 
 
Tapaturmista johtuvia poissaoloja oli vuonna 2021 26 työpäivää. Vuonna 2020 ei ollut lainkaan ja vuonna 
2019 tapaturmista johtuvia poissaoloja oli yhteensä 5 päivää. Tavoitteena on edelleen 0-työtapaturmaa. 
 
Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen  
 
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kunnan tärkein jopa kriittinen voimavara muuttuvassa toimintaympäris-
tössä.   
 
Henkilöstön hyvinvointia on pyritty kehittämään mm. johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisellä.  Hyvin-
vointia tuettiin työterveyshuollon toimenpitein ja työnantaja tuki henkilöstön liikuntaharrastuksia maksa-
malla kuntosalin, uimahallin ja kansalaisopiston liikuntakurssien kustannuksia. Jokaisessa yksikössä laadit-
tiin työhyvinvointisuunnitelmat.   
 
Työn ja yksityiselämän yhteen sovittaminen on työhyvinvoinnin kannalta olennaista. Enontekiön kunta tuki 
työaikajärjestelyillä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista sekä hyvinvointia.  
 
Työaikojen joustomahdollisuuksia on käytössä mm. vuorotteluvapaa, osa-aikatyö, osittainen hoitovapaa, 
osa-aikaeläke ja liukuva työaika niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Lisäksi kunnassa toimii yhteistoi-
mintaryhmä, työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Yhteistoimintaryhmään kuuluu työn-
antajan ja työntekijöiden edustajia. Yhteistyöryhmä toimii myös kunnan työsuojelutoimikuntana. 
 
Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmällä arvioitiin uusien sekä muuttuneiden tehtävien vaativuutta. 

Yhdenvertaisuuden sekä palkkatasa-arvon edistämiseksi ja seuraamiseksi kunnan kaikki tehtäväkohtaiseen 

palkkaukseen perustuvat tehtävät on arvioitu yhteismitallisesti.  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       15 

Korona-ajan rajoitukset aiheuttivat tarpeen/velvoitteen useiden toimintatapojen muutoksille. Esimerkiksi 

kunnan vapaa-ajan palveluja suljettiin sekä avattiin edelleen rajoitetusti ja lisäksi suojavarusteiden käyttä-

mistä velvoitettiin ikääntyneiden yksikössä. Osan tehtävistä todettiin lisääntyneen ja lisäksi tehtävien hoita-

misen todettiin vaativan eritysjärjestelyjä. Henkilöstön joustavaan käyttöön liittyen selvitettiin tarpeet ja 

tilanteen vaatimiin uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin.  

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa kohdennettiin työpaikkakäyntejä niihin työyksiköihin, joissa edelli-

sestä käynnistä oli kulunut yli 3 vuotta tai yksiköissä oli tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Koronarajoi-

tukset osin keskeyttivät toiminnan, mutta osiltaan siirryttiin virtuaalisiin hallinnollisiin tarkastuksiin. Tähän 

lisättiin myös todellinen työpaikkakäynti rajoitusten sen salliessa. Lisäksi koko henkilöstölle tehtiin hyvin-

vointikysely, jonka toteutti työterveyshuolto. Kyselyn tulosten perusteella on annettu ohjeistus työyksiköille 

mm. tyhy-tilaisuuksien järjestämisestä. Työsuojelua työllisti muuttuneen työn sekä henkisen että fyysinen 

turvallisuuden turvaaminen muuttuvien tilanteiden mukaisesti. Tämä näkyi mm. Karesuvannon koulukiin-

teistön tilojen käytettävyyden selvitysten osalta. 

 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymi-
seen vaikuttavista seikoista 
 

Kunnan toimintaan vaikuttavat mm. toiminnalliset riskit, rahoitusriskit ja vahinkoriskit.  Riskit voivat toteu-
tuessaan vaikuttaa kunnan asemaan, talouteen, palvelukykyyn, työvoiman saatavuuteen ja yleiseen kilpai-
lukykyyn asukkaista ja yrityksistä. 
 
Toiminnalliset riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, 
suhdannevaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit koostuvat lähinnä rahoitus-, maksuval-
mius- ja korkoriskistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman 
tehokkaasti käytettävissään riittävä rahoitus.  
 
Maksuvalmiusriski liittyy kassanhallintaan ja korkoriskit korkotason vaihteluun. Rahoitusriskit liittyvät myös 
kunnan antamiin takauksiin. 
 
Vahinkoriskit kohdistuvat yleensä johonkin kohteeseen ja vahingon mahdollisuus sekä seuraukset ovat etu-
käteen tiedossa, mutta vahingon todennäköisyyttä ei kuitenkaan tiedetä. 
 
Toiminnan ja talouden tulevaisuuden suunnitteluun haastavuutta tuo toimeenpantava hyvinvointialueuu-
distus, jonka seurauksena noin puolet kuntamme vastuulla olevista tehtävistä siirtyy Lapin hyvinvointialu-
eelle.  
 
Kunnan rahoitusriskiin vaikuttavat valtionosuuksien tuleva kehitys ja mm. mahdolliset muutokset yhteisö-
vero-osuuksiin ja kiinteistöveron tuoton kohdistamisessa.  Kuntien vastuun lisääminen työllisyyden hoi-
dossa aiheuttaa kunnalle kustannuksia. Julkisen talouden alijäämän ja velkaantumisen hoito tulee kosketta-
maan myös kuntien toimintaa ja taloutta. Talouden laskusuhdanteessa verotulojen arviointi on haastavaa ja 
valtiontalouden tasapainottamistoimet voivat vaikuttaa merkittävästi kuntiin. Enontekiön kunnan rahoitus-
pohjasta valtionosuudet ovat noin puolet, joten muutokset valtionosuusjärjestelmässä vaikuttavat merkit-
tävästi kunnan rahoituspohjaan. 
 
Rahoitusriskit koostuvat lähinnä rahoitus-, maksuvalmius- ja korkoriskistä. Rahoitusriskien hallinnan tavoit-
teena on varmistaa, että kunnalla on mahdollisimman tehokkaasti käytettävissään riittävä rahoitus.  
 
Tavoitteena on, että kunnan tulorahoitus riittäisi kattamaan nettoinvestoinnit. Kunnan rahoitusriski liittyy 
myös korkotason nousuun ja kunnan myöntämiin omavelkaisiin takauksiin.   
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Vuonna 2021 maksuvalmius oli huomattavasti parempi kuin edellisvuonna.  Kassavarat olivat vuoden lo-
pussa 8,673 milj. euroa. Kassan riittävyyttä kuvaavan tunnusluvun arvo 146 kuvaa sitä, että tilinpäätöshet-
ken rahavaroilla olisi kyetty kattamaan kaikki kassasta maksut 146 päivän ajan (vuonna 2020 arvo oli 4).  
Kunnalla on kuntatodistussopimus Kuntarahoitus Oyj:n kanssa maksuvalmiuden turvaamiseksi.  
Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otettiin kuntatodistussopimukseen perustuen lyhytaikaista lainaa miinusko-
rolla.  
 
Kunnan henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan ennen muuta osaa-
misen kehittämisellä, uudelleenkoulutuksella sekä henkilöstön sisäisillä siirroilla ja hyvällä työnantajaku-
valla. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta kunnan palvelutuotannossa turvataan tarvit-
tava osaaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, osaaminen liittyy myös työhyvinvointiin. 
 
Eläkkeelle siirtyvien määrä näkyy mm. lisääntyvänä rekrytointitarpeena, toisaalta työvoima pienenee valta-
kunnallisestikin. Eläköitymisen aiheuttamiin haasteisiin ja henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyvien 
riskien varautumiseen henkilöstöjohtamisessa on erityisen tärkeää.  
 
Kunnan palvelutuotantoa tarkastellaan jatkuvasti, mikä vaatii pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta toi-
mialoilla. Suunnittelussa on huomioitava erityisesti mm. tehtävien uudelleen organisointi ja toimintojen 
tehostaminen, sisäiset siirrot, oppisopimuksen hyödyntäminen sekä rekrytoinnin kehittäminen. Tärkeällä 
sijalla on myös myönteisen työnantajakuvan ylläpitäminen ja edelleen parantaminen sekä yhteistyö kuntien 
ja muiden toimijoiden kanssa. 
 
Henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat myös toimin-
nallinen 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 or-
ganisaatiossa melkein kaikki toimihenkilöt ja viranhaltijat ovat avainhenkilöitä omalla toimialallaan. Pie-
nessä yksikössä on erittäin vaikea varahenkilöjärjestelmällä täysin korvata avainhenkilöiden erikoisosaa-
mista ja varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus joka tilanteessa. 
 
Kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä riskejä. Riski realisoitui tilinpäätösvuonna 2021 
muun muassa Karesuvannon koulukiinteistössä. Kiinteistöjen remontointia on tehty kiinteistöissä.  Pitem-
män aikavälin suunnittelua on tehty kunnan kiinteistö ja kuntakonsernin kiinteistöyhtiöissä. Kuntakonser-
nissa teknisen isännöitsijän tehtävänä on kiinteistöjen ennakoiva ja suunnitelmallinen hoitaminen.  
 
Tietojärjestelmät ja tietoliikenneyhteydet sekä sähkön saanti ovat merkittäviä riskejä kunnan johtamisen ja 
palvelutuotannon ylläpitämisen kannalta. Niiden tehokkuus ja häiriöttömyys on varmistettava riittävillä toi-
menpiteillä. Tietoturvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa organisaation riskienhallintaa. Tietoturvalli-
suudella tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista ja varmistamista nii-
hin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.  
 
Toimintavuonna jatkettiin selvitystä kunnan ICT-palveluiden tulevaisuuden toimintamallista. ICT-palvelut 
tuotetaan omana palveluna.  
 
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 teh-
dään jatkuvasti 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 ympäristövaiku-
tuksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti kunnan taloudelliseen asemaan tai toiminnan kehitykseen. Enonte-
kiön kunnan toimintaan ja alueen kehittymiseen vaikuttavana ympäristöön liittyvänä asiana on vesi- ja jäte-
vesihuollon 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 lainvastaista, 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 lainmu-
kaisuutta ja hyvän hallintotavan mukaisuutta. Hyvä hallinto- ja johtamistapa asiakirja on valmistelussa ja 
tulee hyväksyttäväksi lähitulevaisuudessa. Siinä on määritelty eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä konk-
reettiset 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 vai-
kuttaa joko kohdehenkilön tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen tai siihen, miltä hänen toimintansa 
ulkopuolisista vaikuttaa. Edun taloudellisesta arvosta yksinään ei voi päätellä, onko kyse lahjonnasta tai 
luottamusta vaarantavasta edusta. Myöskään rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai arvoa ei ole määri-
telty.  
Kansainvälisten mittausten mukaan Suomi on alhaisen korruption maa ja raskaan korruption muodot ovat 
harvinaisia. Suomessa korruptiota on tyypillisimmin havaittavissa politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallin-
nossa. Tyypillisimpiä korruption muotoja kunnissa voivat olla:  
- suosinta 
- ”hyvä veli”-verkostot 
- luottamusaseman väärinkäyttö 
- virkavelvollisuusrikkeet. 
 
Korruption keskeisinä riskialueina pidetään rakennusalaa, julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, yhdyskun-
tasuunnittelua, 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 
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etuja itselleen tai lähipiirilleen osana kilpailutusta, esteellisyystilanteiden huomiotta jättäminen, hankinta-
sopimuksen laajentaminen tai muuttaminen ilman perustetta, tilaukset tai lisälaskut ilman todellista tilaus-
tarvetta, kilpailun välttäminen tarjouskartellitilanteessa.  
 
Maankäyttö ja rakentaminen: Lahjusten tarjoaminen ja vastaanottaminen, maanomistajien epäasiallinen 
suosiminen (esim. kaavoitusaloitteet, tontinluovutus), ammattivalittajat ja kunnan/rakennuttajan kiskonta, 
esteellisyys ja päätöksentekijän omat intressit päätöksenteossa, lisätyöt.  
 
Poliittinen toimintaympäristö: Poliittiset virkanimitykset ja virkojen kelpoisuusehtojen räätälöinti tietylle 
henkilölle sopivaksi, päättäjiä siirtyy politiikasta suoraan liike-elämän palvelukseen (ns. pyöröovi-ilmiö), pei-
telty vaalirahoitus, päättäjien kaksoisroolit.  
 
Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä edun tavoittelemiseksi. Väärinkäyttö voi olla lainvastaista tai 
muuten epäeettistä toimintaa. Siihen voivat niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelä-
män palveluksessa olevat. 
 
Valtuusto on päättänyt, että kunnalle laaditaan eettiset ohjeet. Tämä työ on vielä kesken.  
 
Keskeisiksi keinoiksi ennaltaehkäistä korruptiota on korkean eettisen toimintakulttuurin lisäksi tunnistettu 
toiminnan ja päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, laadukas päätöksentekomenettely vastuineen, hal-
linnon ja taloudenhoidon menettelytapaohjeistukset, sisäisen valvonnan selkeät tehtävä- ja vastuumäärit-
telyt sekä valvontamenettelyt. 
 

  

Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär-
jestämisestä 
 

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden 
avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Ris-
kienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on siten osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. 
 
Hallintosäännössä on kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hallinto-
säännössä on huomioitu tarpeelliset määräykset lähinnä asiaa koskevasta toimivallasta ja tehtävien jaosta.   
 
Kuntalain säännöksien tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
mistä ja siitä raportointia. Tästä syystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi perustua järjestelmälli-
seen ja dokumentoituun toimintatapaan.  
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä ris-
kienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten 
sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.  Tätä tarkoitusta var-
ten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 
Kunnanhallitus ei ole käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2020 eikä antanut vasti-
netta siihen tilinpäätösvuonna 2021.  
 
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 
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muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johta-
mista, ohjaamista ja työn toteuttamista.  
 
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka 
avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituk-
sena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tulokselli-
suuden arviointia.  
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja 
muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten 
perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätök-
siä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.  
 
Hallintosäännössä on vastuutettu kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille ja vastuuviranhalti-
joille sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä  
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
 
Lautakunnat ja kunnanhallitus seuraavat alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä. Kunnanhallitus seuraa lauta-
kuntien päätöksiä. Tämä on huomioitu hallintosäännössä. Asioiden valmistelun laatua on pyritty paranta-
maan. Tarvittaessa käytetään otto-oikeutta tai toimielin korjaa omaa päätöstään tarvittaessa. Kunnanval-
tuusto on asettanut tavoitteeksi hyvän hallinnon ja kunnanhallitus on ohjeistanut toimielimiä ja viranhalti-
joita sekä tytäryhtiöitä ja toimitusjohtajia hyvän hallinnon noudattamisesta Enontekiön kuntakonsernissa.  
 
Määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan. Kunnan henkilöstöohjeella ja varhaisen tuen mallilla on henkilöstö-
päätösten yhdenmukaisuutta kyetty parantamaan. Esimiesten koulutusta tulee jatkossakin järjestää kunnan 
yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi. Henkilöstöjohtajan myötä esimiehet saavat tukea enemmän 
työhönsä. Yhtenäisiä linjauksia/suosituksia henkilöstöasioihin liittyen on tarkennettu mm. koulutukseen 
liittyen. Hankintojen prosesseja ja toimintatapoja 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 saa-
vuttamista vastuuviranhaltijoiden toimesta, johtoryhmässä sekä lautakunnissa ja kunnanhallituksessa.   
 
Varojen käyttöä valvovat vastuuviranhaltijat oman vastuualueensa osalta. Tuloksellisuuden arviointia toteu-
tetaan 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 riskien-
hallinnasta vastaavat tulosyksiköistä vastaavat viranhaltijat oman tulosyksikkönsä osalta ja tarvittavat va-
kuutukset otetaan kunnanhallituksen päättämältä vakuutusyhtiöltä.  
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Riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta vastaavat kunnan vastuuviranhaltijat oman tehtäväalueensa osalta. 
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus on hyväksytty 2012. Ohjeen noudattaminen on ollut eri ti-
lanteissa esillä. Riskienhallinnan prosessien kehittäminen on tarpeen kaikissa toimialoilla. Riskienhallinnan 
seurantaa toteutetaan myös vakuutusyhtiöiden kanssa vuosittain. 
 
Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 
 
Kunnassa on hallintosäännössä määritelty euromääräiset hankintavaltuudet luottamustoimielimille ja vi-
ranhaltijoille.  Kunnan säännöissä ja ohjeissa on velvoitteita kunnan omaisuuteen liittyen (mm. hallinto-
sääntö, taloudenhoidosta annettu ohje, irtaimisto-ohje).  Hankintaosaamista on pyritty lisäämään koulutuk-
sin ja se vaatii jatkossakin jatkuvaa koulutusta mm. lainsäädännön muuttumisen seurauksena.    
 
Sopimustoiminta 
 
Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhentumisaikojen seuranta ym. on vastuutettu hallintosäännössä.  
Sopimusten seuranalle on edellytykset parantua, koska CaseM-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön, 
mutta asian käyttöönotossa on vielä puutteita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       21 

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

Tuloslaskelma 

 

 

  

1 000 € 2021 2020

Toimintatuotot 3 496 2 399

Valmistus omaan käyttöön 0 0

Toimintakulut -19 083 -17 629

Toimintakate -15 587 -15 231

Verotulot 6 808 6 394

Valtionosuudet 9 712 9 753

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 2 5

    Muut rahoitustuotot 1 193 450

    Korkokulut -8 -19

    Muut rahoituskulut -270 -194

Vuosikate 1 849 1 157

Poistot ja arvonalentumiset -465 -510

Satunnaiset erät 7 944 0

Tilikauden tulos 9 329 647

Tilinpäätössiirrot 2 2

Tilikauden ylijäämä 9 331 649

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,3 13,6

Vuosikate/Poistot, % 398 227

Vuosikate, €/asukas 1 034 640

Asukasmäärä 1 789 1 808

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 2021 tulos muodostui 9,331 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä oli 8,682 miljoonaa eu-
roa edellisen tilikauden tulosta suurempi. Tilikauden huomattava ylijäämä aiheutui pääosin satunnaisiin 
eriin kirjatusta Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myyntivoitosta (7,944 miljoonaa euroa) ja Kemijoki Oy:n 
osuuksien tuotoista. Toimintakate oli -15,587 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrat-
tuna 356 tuhatta euroa (+2,3 %) siitä huolimatta, että toimintatuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa. Netto-
menojen kasvu johtui pääosin henkilöstökulujen ja palveluostojen kasvusta. Henkilöstökulut kasvoivat 618 
tuhatta euroa (+9,4 %) ja palvelujen ostot 969 tuhatta euroa (+10,7 %). 
   Verotulot kasvoivat vuodesta 2020 414 tuhatta euroa (+6,5 %). Kunnallisverotulot kasvoivat 47 tuhatta 
euroa (+0,9 %), kiinteistöverotulot 87 tuhatta euroa (11,3 %) ja yhteisöverotulot 280 tuhatta euroa (+61,3 
%). Valtionosuuksien 41 tuhannen euron (-0,4 %) pienentymisestä huolimatta verorahoitus kokonaisuutena 
kasvoi 372 tuhatta euroa (+2,3 %). 
   Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli nettona 917 tuhatta euroa tuottoa, mikä oli 676 tuhatta euroa 
edellisen vuoden toteumaa suurempi. Tämä johtuu muiden rahoitustuottojen kasvusta. 
   Vuosikate oli 1,849 miljoonaa euroa, mikä kattoi poistot 398-prosenttisesti. Vuosikate kasvoi edellisestä 
vuodesta 693 tuhatta euroa (+60 %). 
 

Tuotot 
 

 
Kunnan tuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 29,2 milj. euroa, mikä on 10,2 miljoonaa euroa enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Toimintatuottoja kertyi 3,496 miljoonaa euroa, mikä on 1,1 miljoonaa euroa (+45,8 
%) edellisvuotta enemmän. Toimintatuotoilla katettiin 18,3 prosenttia toimintakuluista. Vuonna 2020 toi-
mintatuotoilla pystyttiin kattamaan 13,6 prosenttia toimintakuluista. 
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   Myyntituotot olivat 669 tuhatta euroa, joka oli 133 tuhatta euroa (+24,7 %) edellisvuotta enemmän. Tä-
hän ryhmään kuuluu suurimpina erinä kaukolämmön myynti, palvelumyynti Enontekiön Vesihuolto Oy:lle, 
ateriamyynti ja hallintopalveluiden myynti lähinnä tytäryhtiöille. Lisäksi muita myyntituottoja olivat Hetta 
Hiihtomaan, kuntosalien, Järämän museon ja elokuvalippujen myyntituotot sekä TosiLapin yhteismarkki-
nointitulot. Myös valtionosuusmaksatukseen sisältyvät kotikuntakorvaustulot sisältyvät myyntituottoihin. 
 
   Maksutuotot (403 tuhatta euroa) olivat 29 tuhatta euroa (+7,8 %) enemmän kuin vuonna 2020. Maksu-
tuottoja ovat mm. sosiaalitoimen erilaiset sosiaalipalvelumaksut kuten kotipalvelumaksut ja iäkkäiden lai-
tospalvelumaksut, opetustoimen iltapäivätoiminnan maksut ja rakennusvalvontamaksut. 
 
   Tukia ja avustuksia (1,277 miljoonaa euroa) kertyi 464 tuhatta euroa vuotta 2020 enemmän (+57,1 %). 
Tämä johtuu pääosin Covid 19 –viruksen aiheuttaman epidemian hoitoon saaduista valtion avustuksista, 
jotka olivat 432 tuhatta euroa. 
 
   Vuokratuotot (522 tuhatta euroa) olivat 20 tuhatta euroa (+3,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.  
 
   Muut toimintatuotot olivat 625 tuhatta euroa, joka on 453 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2020 
johtuen kiinteistöjen myyntivoittojen kasvusta. Vuonna 2021 myytiin kaikkiaan 15 kiinteistöä, joista 11 kpl 
Kilpisjärvellä. 
 
   Verorahoitus oli 16,519 miljoonaa euroa ollen 372 tuhatta euroa (+2,3 %) enemmän edelliseen tilikau-
teen nähden. 
   Verotulot (kunnallisverotulot, kiinteistöverotulot ja yhteisöverotulot) olivat 414 tuhatta euroa (+6,5 %) 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 
   Valtionosuuksien määrä oli 9,712 miljoonaa euroa ja ne olivat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2020. Vä-
hennys oli vain 41 tuhatta euroa (-0,4 %). 
 
 Rahoitustuotot olivat 1,195 miljoonaa euroa, mikä on 741 tuhatta euroa enemmän kuin edellisvuonna. 
Muutos johtuu Kemijoki-osuuksien tuottojen kasvusta. 
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Kulut 
 

 
Kunnan kulujen kokonaismäärä oli yhteensä 19,826 milj. euroa, mikä on 1,473 miljoonaa euroa (+8,0 %) 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulut olivat 19,083 miljoonaa euroa, mikä on lähes 1,5 miljoo-
naa euroa (+8,2 %) edellisvuotta enemmän. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot muodostivat lähes 90 % toi-
mintakulujen kokonaissummasta. 
 
   Henkilöstökulut toteutuivat 7,171 miljoonana eurona, mikä on 36 prosenttia toimintakuluista. Vuoteen 
2020 nähden henkilöstökulut kasvoivat 618 tuhatta euroa (+9,4 %). Kasvusta palkkojen ja palkkioiden osuus 
oli 488 tuhatta euroa (+9,5 %) ja henkilösivukulujen osuus 130 tuhatta euroa (+9,4 %). Palkat kasvoivat mer-
kittävimmin määräaikaisten työsuhteisten ja erilliskorvausten osalta. Erilliskorvauksen toteumaa kasvatti 50 
tuhannen euron suuruisen koronalisän maksaminen henkilöstölle. Henkilösivukulujen kasvu oli prosentuaa-
lisesti palkkojen ja palkkioiden kasvun tasolla. 
 
   Palvelujen ostot toteutuivat 10,002 milj. eurona, mikä oli 969 tuhatta euroa (+10,7 %) edellisvuotta 
enemmän. Palvelujen ostoista suoraan kuntalaisille hankittujen lopputuotepalvelujen eli asiakaspalvelujen 
ostojen osuus oli 6,709 milj. euroa (67 %). Asiakaspalveluista suurimman osan muodostavat perustervey-
denhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon liittyvät palveluostot Lapin sairaanhoitopiiriltä. Niiden osuus oli lähes 
5,7 milj. euroa eli noin 85 % kaikista asiakaspalveluiden ostoista. Perusterveydenhuollon asiakaspalveluos-
tot olivat noin 134 tuhatta euroa (-4,9 %) pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti erikoissairaan-
hoidon kulut kasvoivat vuoteen 2020 nähden noin 584 tuhatta euroa (+23,1 %). Alla olevissa taulukoissa on 
esitetty perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kulujen kehitys vuodesta 2017 alkaen. Niissä bud-
jettiluvut ovat muutetun talousarvion mukaiset sisältäen perusterveydenhuollon lisämäärärahan +281 tu-
hatta euroa ja erikoissairaanhoidon lisämäärärahan +677 tuhatta euroa. 
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Perusterveydenhuollon kulujen osalta muutokset edelliseen vuoteen nähden olivat seuraavat: avohoito 
suomenkielinen +136 tuhatta euroa (+11,9 %), avohoito saamenkielinen +9 tuhatta euroa (+47,0 %), perus-
tason vuodeosastohoito -267 tuhatta euroa (-22,7 %), suun terveydenhuolto +1 tuhatta euro (+0,5 %) ja 
psykiatria -13 tuhatta euroa (-10,8 %). 
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Erikoissairaanhoidon kulujen osalta muutokset edelliseen vuoteen nähden olivat seuraavat: erikoissairaan-
hoito LKS +315 tuhatta euroa (+18,4 %), erikoissairaanhoito muut sairaalat +266 tuhatta euroa (+61,3 %) ja 
ensihoito +3 tuhatta euroa (+1,1). 
     
Muut palvelujen ostot kasvoivat vuoteen 2020 nähden 316 tuhatta euroa (+10,6 %). Suurin kasvu oli raken-
nusten ja alueiden rakennus- ja kunnossapitopalveluissa sekä taksikuljetuksissa. 
 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulut (948 tuhatta euroa) pienenivät 88 tuhatta euroa (-8,5 %) 
vuoteen 2020 nähden. Vähennys oli suurinta lääkkeissä, hoitotarvikkeissa, elintarvikkeissa ja lämmitykseen 
liittyvissä kuluissa. 
 
   Avustuskulut (546 tuhatta euroa) olivat vuoden 2020 tasolla. Kasvu oli vain noin 4 tuhatta euroa (+0,7 %) 
siitä huolimatta, että työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 54 tuhatta euroa (+33,4 %). Säästöä syntyi omais-
hoidon tuen hoitopalkkioissa ja toimeentulotukimaksuissa. 
 
   Vuokrakulut (364 tuhatta euroa) toteutuivat 35 tuhatta euroa (+10,5 %) edellisvuotta suurempina. Tämä 
johtui pääasiassa rakennusten ja huoneistojen vuokrakulujen kasvusta. 
 
   Muut toimintakulut (52 tuhatta euroa) toteutuivat noin 84 tuhatta euroa (-61,7 %) edellisvuotta pienem-
pinä. 
 
   Rahoituskulut (278 tuhatta euroa) olivat 64 tuhatta euroa suuremmat (+23,1 %) kuin vuonna 2020. Tämä 
johtuu pankkitilin negatiivisen koron aiheuttamista kuluista ja Kemijoki –sähkön suojauskauppoihin liitty-
vistä kuluista. 
 
   Poistot ja arvonalentumiset (465 tuhatta euroa) olivat 45 tuhatta euroa (-8,8 %) vähemmän kuin vuonna 
2020. Tämä johtuu lähinnä vuonna 2020 tehdyistä kertaluonteisista poistoista. 
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Rahoituslaskelma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 € 2021 2020

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 849 1 157

    Satunnaiset erät 7 944 0

    Tulorahoituksen korjauserät -8 562 -129

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 806 -1 675

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 390 1 020

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 9 240 145

Toiminnan ja investointien rahavirta 9 055 517

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset 0 -106

       Antolainasaamisten vähennykset 3 67

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -492 -592

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 1 442

    Muut maksuvalmiuden muutokset -407 -1 164

Rahoituksen rahavirta -596 -352

Rahavarojen muutos 8 459 165

Rahavarat 31.12. 8 673 214

Rahavarat 1.1. 214 49

8 459 165

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € 9 905 1 190

Investointien tulorahoitus, % 131 177

Laskennallinen

lainanhoitokate (>2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko) 3,1 1,8

Kassan riittävyys, pv 146 4

Asukasmäärä 1 789 1 808
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Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €  
 
Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivi-
nen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhen-
nyksiin ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan 
kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän 
avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaa-
timus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investoin-
tien 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 korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate las-
ketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa saatu summa jaetaan 
korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset lainanlyhennykset saadaan ja-
kamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolli-
set pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. 
 
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 
1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai 
vähentämään rahavaroja.  
 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. 
Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja 
heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.  
 
MAKSUVALMIUS 
 
Kassan riittävyys (pv) 
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
 
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän 
kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä 
rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja 
rahoituslaskelman eristä. 
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Tuloslaskelmasta: 
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön 
Korkokulut 
Muut rahoituskulut 
 
Rahoituslaskelmasta: 
Investointimenot 
Antolainojen lisäys 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) 
 

 

Rahoituslaskelman analysointi 
 

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

Toiminnan ja investointien rahavirta 
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta raha-
varoihin. Se kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja käy-
tettäväksi investointeihin ja rahoituksellisen aseman muutokseen, kuten lainanlyhennyksiin. 
Tilikauden 2021 toiminnan rahavirta oli 1,232 milj. euroa, mikä oli 204 tuhatta euroa enemmän kuin 
edellisellä tilikaudella. Vuosikate kasvoi edelliseen vuoteen nähden 693 tuhatta euroa. Muutoksen syitä on 
analysoitu tarkemmin tuloslaskelman analysoinnin yhteydessä, mutta merkittävin syy toiminnan rahavirran 
kasvuun oli verotulojen ja Kemijoki –osuuksista saatavien tuottojen suurentuminen. 
   Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oikaistaan investointien rahavirrassa esitettävät py-
syvien vastaavien luovutusvoitot ja –tappiot sekä pakollisten varausten muutokset. Pysyvien vastaavien luo-
vutusvoittoja kertyi tilikaudella yhteensä 8,562 milj. euroa, josta suurin osa (7,944 milj. euroa) syntyi Enon-
tekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. Muita myyntivoittoja aiheutui kiinteistöjen ja Asunto Oy Jussa-
enon osakkeiden myynneistä sekä neljän ajoneuvon myynneistä. Kiinteistömyyntejä oli lähinnä Kilpisjär-
vellä. 
   Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden 
myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden 2021 investointien rahavirta oli 7,823 milj. euroa. 
Toiminnan ja investointien rahavirta oli kokonaisuudessaan positiivinen 9,055 milj. euroa.  
   Vuoden 2021 ulkoiset investointimenot toteutuivat 1,806 milj. eurona ollen 131 tuhatta euroa suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Rahoitusosuudet investointeihin (Enontekiön lentoaseman korjaus) olivat 390 tu-
hatta euroa. Vuoden 2021 investointimenot olivat 1,416 milj. euroa ja investointien toteuma-aste oli 59 %. 
Investoinneista jäi keskeneräisiksi investoinneiksi 74 tuhatta euroa (Kilpisjärven monitoimitalon aita 45 tu-
hatta euroa ja Hetan hyvinvointikeskus 29 tuhatta euroa). Nettoinvestointien määrä saadaan, kun investoin-
timenoista vähennetään investointitulot, joita ovat käyttöomaisuuden myynti. Vuoden 2021 nettoinvestoin-
tien määrä oli 739 tuhatta euroa (menoa) ja toteuma-aste 42 %. 
   Merkittävimmät vuoden 2021 investoinnit olivat sijoitukset uusiin lentokenttä –yhtiöihin ENF Infra Oy 
(688 tuhatta euroa) ja Enontekiön Lentoasema Oy (300 tuhatta euroa). Muita suuruusluokaltaan merkittä-
viä investointeja olivat Kilpisjärven kaavateiden rakentaminen (91 tuhatta euroa) ja Hetan vanhan ala-as-
teen purkamiseen liittyvät aktivoidut kulut (92 tuhatta euroa) sekä täysimääräisellä valtion rahoituksella 
korvattava Enontekiön lentoaseman korjaaminen (390 tuhatta euroa). Muita investointeja olivat Kilpisjär-
ven liikuntahallin kuntosalilaitteet, Kilpisjärven monitoimitalon aita, Hetan hyvinvointikeskus (suunnittelu), 
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kiinteistöjen osto, aktivoidut kaavoituskulut ja kolmen leasingauton lunastus sekä opetustoimen it-laittei-
den hankinta. 
   Kunnan investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti oli 131 %, kun se 
edellisenä vuonna oli 177 %. Toiminnan ja investointien rahavirran viiden vuoden kertymä oli tilinpää-
töshetkellä 9,905 milj. euroa positiivinen. Edellisessä tilinpäätöksessä se oli positiivinen 1,190 milj. euroa. 
 

Rahoituksen rahavirta 
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavirtoja, jotka on tarvittu varsinaisen toiminnan ja investointien ra-
hoittamiseksi sekä rahoitusaseman muuttamiseksi tilikauden aikana. Rahoituksen rahavirta toteutui päätty-
neellä tilikaudella 596 tuhatta euroa negatiivisena. 
   Vuonna 2021 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 492 tuhatta euroa, joka 
oli 100 tuhatta euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lyhytaikaista lainaa otettiin 300 tuhatta euroa, 
joka oli Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelman mukaista lainaa. Kokonaisuutena kunnan lainakanta 
pieneni 192 tuhatta euroa. 
   Antolainasaamiset vähenivät tilikaudella 3 tuhatta euroa, johtuen Osuuskunta Karesuvannon kyläverkon 
suorittamasta lainan takaisinmaksusta. 
   Muihin maksuvalmiuden muutoksiin sisältyvät toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-
omaisuuden muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos. Toimeksiantojen varojen ja pää-
omien muutos oli rahavirran kannalta yhteensä vain 0,2 tuhatta euroa negatiivinen. Vaihto-omaisuuden 
muutoksen vaikutus oli +11 tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset pienenivät tilikaudella 157 tuhatta euroa. 
Lyhytaikaisiin saamisiin kuuluvat myyntisaamiset kasvoivat 83 tuhatta euroa. Lyhytaikaiset lainasaamiset 
puolestaan pienenivät 40 tuhatta euroa ja muut saamiset 622 tuhatta euroa. Siirtosaamiset kasvoivat 422 
tuhatta euroa. Korottomat velat vähentyivät tilikauden aikana 576 tuhannella eurolla, mikä pienensi rahoi-
tuksen rahavirtaa. Pienentyminen johtui pääosin ostovelkojen vähentymisestä. 
   Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyydestä lainojen hoitoon. Kunnan vuoden 2021 laskennalli-
nen lainanhoitokate oli 3,1, mikä oli edellisvuoden lainanhoitokatetta (1,8) parempi. Lainanhoitokate on 
hyvällä tasolla silloin, kun se saa suuremman arvon kuin 2. Jos tunnusluku jää alle 1, on se heikko. Tyydyttä-
vällä tasolla se on välillä 1-2. 
 

Rahavarojen muutos 
Kunnan vuoden 2021 rahavarojen muutos oli 8,459 milj. euroa positiivinen. Kassavarat olivat vuoden lo-
pussa 8,673 milj. euroa. Tämä huomattavan positiivinen muutos aiheutui Enontekiön Sähkö Oy:n osakkei-
den myynnistä. Kassan riittävyyttä kuvaavan tunnusluvun arvo 146 kuvaa sitä, että tilinpäätöshetken raha-
varoilla olisi kyetty kattamaan kaikki kassasta maksut 146 päivän ajan. Edellisen tilinpäätöksen aikaan tun-
nusluvun arvo oli 4. Rahavarojen tasoa arvioitaessa on huomioitavaa myös se, että tilikauden aikana tehdyt 
nettoinvestoinnit on rahoitettu osaksi ilman lainanottoa eli kassasta. Pitkäaikaisen lainanoton sijaan otettiin 
300 tuhatta euroa lyhytaikaista lainaa investointimenojen ollessa 1,416 milj. euroa.
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Rahoitusasema ja sen muutokset 
 

Tase 

 

 
 

1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Muut pitkävaikutteiset menot 76 21

76 21

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 704 603

    Rakennukset 4 607 4 870

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 262 1 108

    Koneet ja kalusto 254 217

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 74 242

6 901 7 039

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 6 087 5 729

    Muut lainasaamiset 1 649 1 652

7 736 7 381

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 0 11

0 11

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 363 280

    Lainasaamiset 0 40

    Muut saamiset 482 1 104

    Siirtosaamiset 794 372

1 639 1 796

Rahat ja pankkisaamiset 8 673 214

VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 025 16 464
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1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 127 1 478

    Tilikauden ylijäämä 9 331 649

18 136 8 804

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 120 38

120 38

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 285 369

285 369

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Lahjoitusrahastojen pääomat 28 29

    Muut toimeksiantojen pääomat 8 7

36 36

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 911 1 403

911 1 403

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 3 892 3 592

    Saadut ennakot 22 18

    Ostovelat 359 1 062

    Muut velat 150 128

    Siirtovelat 1 113 1 013

5 537 5 812

Vieras pääoma yhteensä 6 448 7 215

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 025 16 464

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 73,0 53,8

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,1 38,8

Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 11 458 2 127

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 6 405 1 176

Lainakanta 31.12., 1 000 € 4 803 4 995

Lainakanta 31.12., €/asukas 2 685 2 763

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 4 908 5 076

Lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 2 743 2 808

Lainasaamiset 31.12., 1 000 € 1 649 1 652

Asukasmäärä 1 789 1 808
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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) 
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Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras 
pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin 
laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule 
kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. 
 
Lainat euroa/asukas 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden 
päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä.  
 
Lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 

 
 
Taseen analysointi 
 

Taseen sisältö 
Tase kuvaa kunnan omaisuus- ja pääomaeriä tilikauden päättymishetkellä ryhmiteltynä luonteensa mukai-
siin omaisuus- ja pääomaeriin. 
 

Taseen kokonaisuus 
Kunnan taseen loppusumma oli tilinpäätöshetkellä 25,025 milj. euroa, mikä oli 8,561 milj. euroa enemmän 
kuin edellisen vuoden lopussa. 
 

Vastaavaa 
Taseen vastaavien merkittävimmät erät ovat pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset, jotka 
muodostivat 58 % taseen loppusummasta. Näiden tase-erien arvo kasvoi 216 tuhatta euroa vuodesta 2020, 
mikä johtuu pääosin tehdyistä sijoituksista lentokenttäyhtiöihin. 
   Vaihtuvat vastaavat suurentuivat 8,290 milj. eurolla, mikä johtuu rahavarojen kasvusta. Rahavarojen 
kasvu aiheutui Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä. 
 

Vastattavaa 
Taseen vastattavien merkittävin erä on oma pääoma, joka oli 18,136 milj. euroa ja 72 % taseen loppusum-
masta. Oma pääoma kasvoi vuoden aikana 9,331 milj. eurolla aiheutuen tilikauden ylijäämästä. Aikaisem-
piin tilikausiin kohdistuvia oikaisuja edellisten tilikausien ylijäämään ei tehty. 
   Kunnan omavaraisuusaste oli 73,0 prosenttia, mikä oli noin 20 %-yksikköä enemmän kuin edellisessä tilin-
päätöksessä. Omavaraisuuden positiivinen muutos aiheutui tilikauden huomattavasta ylijäämästä. Kuntata-
louden yleinen hyvä tavoitetaso on 70 prosenttia. 
   Vieras pääoma pieneni yhteensä 768 tuhatta euroa johtuen lähinnä pitkäaikaisten lainojen ja ostovelko-
jen vähentymisestä. Kuntatodistusohjelman mukainen lyhytaikaisen lainan lisäys oli 300 tuhatta euroa. 
Kaikkiaan kunnan lainakanta pieneni edellisen tilinpäätöksen tilanteesta 192 tuhannella eurolla ja korollisen 
vieraan pääoman määrä oli tilikauden lopussa 4,803 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta pieneni 78 eu-
rolla 2 685 euroon, mikä on valtakunnallisessa vertailussa maltillinen asukaskohtainen lainamäärä. 
   Suhteellinen velkaantuneisuus oli 32,1 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että koko vuoden käyttötuloista 
tarvittaisiin lähes 1/3 -osa kunnan vieraan pääoman takaisinmaksamiseksi. 
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Kokonaistulot ja –menot 
 
Kokonaistulo ja –meno –käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja me-

not sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. 

 
 

1 000 € 2021 2020

TULOT

Toiminta

    Toimintatuotot 3 496 2 399

    Verotulot 6 808 6 394

    Valtionosuudet 9 712 9 753

    Korkotuotot 2 5

    Muut rahoitustuotot 1 193 450

    Satunnaiset tuotot 7 944 0

    Tulorahoituksen korjauserät

    - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

      luovutustulot -8 562 -129

Investoinnit

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 390 1 020

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 240 145

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten vähennykset 3 67

    Lyhytaikaisten lainojen lisäys 300 1 442

Kokonaistulot yhteensä 30 525 21 545

MENOT

Toiminta

    Toimintakulut 19 083 17 629

    Korkokulut 8 19

    Muut rahoituskulut 270 194

Investoinnit

    Investointimenot 1 806 1 675

Rahoitustoiminta

    Antolainasaamisten lisäykset 0 106

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 492 592

Kokonaismenot yhteensä 21 659 20 216

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 30 525 - 21 659 = 8 866

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = 8459 -  -407 = 8 866

Kokonaistulojen ja -menojen analysointi:

Vuoden 2021 kokonaistulot olivat 30,5 milj. euroa ja kokonaismenot 21,7 milj. euroa.

Kokonaistulot kasvoivat edellisvuodesta noin 9,0 milj. euroa johtuen toimintatuottojen, muiden rahoitustuottojen,

ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen kasvusta. Myös verotulot olivat edellistä vuotta suuremmat.

Kokonaismenot puolestaan kasvoivat noin 1,4 milj. eurolla johtuen toimintakulujen, muiden rahoituskulujen ja

investointimenojen kasvusta.
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Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisäl-
lyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan 
tilinpäätös. 
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdis-
telmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys 
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 
Konsernituloslaskelmassa esitetään yhdistelmä kunnan ja sen tytär-, osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöistä 
sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä.  Konsernituloslaskelma ja siitä esitettävät tunnusluvut ku-
vaavat kuntakonsernin tulorahoituksen riittävyyttä ja toiminnan taloudellista tulosta. 
 

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

 

 

  

Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl)

Tytäryhteisöt

   Yhtiöt

Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2 -

Kunnallista li iketoimintaa harjoittavat 

yhtiöt 2 -

Muut yhtiöt 2 -

Kuntayhtymät 4 -

Osakkuusyhteisöt 1 2

Yhteensä 11 2

Yhdistely konsernitilinpäätökseenKonsernitilinpäätökseen yhdisteltyt 

yhteisöt
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Konsernin toiminnan ohjaus 
 

Kunnan konserniohjeessa on määritelty konserniohjeen tarkoitus ja tavoite, soveltamisala, ohjeen sitovuus, 
konsernijohto ja toimielinten toimivallanjako sekä konserniyhtiöiden johtaminen ja hallinto. Konserniohje 
sisältää mm. tytäryhteisöjen neuvotteluvelvoitteet, konserniraportoinnin sekä tarkastusta ja valvontaa kos-
kevat velvoitteet. Konserniohjeessa linjataan hankintoja, henkilöstöpolitiikkaa, riskienhallintaa ja tietotur-
vapolitiikkaa, konsernipalveluita sekä tiedotusta. Konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto määrittelee 
kunnan tavoitteet ja sen mukaiset kunnan omistajapolitiikan linjaukset sekä päättää kuntakonserniin kuulu-
vien yhtiöiden ja yhteisöjen toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.  
 
Enontekiön kuntakonsernin konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja kunnanjohtajaa. 
Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajat ja antanut yhtiökokousedusta-
jille ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä kuntaa edustaville henkilöille kun-
nan kannan ottamisesta tärkeimpiin käsiteltäviin asioihin. 
 
Konsernin toiminnan ohjaamista kehitetään edelleen kunnassa mm. raportoinnin, sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan osalta.  

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat  
 

Konsernirakenteen muutokset 

Konserniin perustettiin tilikauden aikana kaksi uutta Enontekiön kunnan 100 prosenttisesti omistamaa ty-

täryhteisöä: ENF Infra Oy ja Enontekiön Lentoasema Oy. Enontekiön Sähkö Oy lakkasi olemasta konserniyh-

teisö, koska kunta myi tilikaudella kaikki omistamansa osakkeet tästä yhteisöstä konsernin ulkopuoliselle 

taholle. 

Tilinpäätösvuonna As. Oy Jussaeno muuttui tytäryhteisöstä osakkuusyhteisöksi.

 

Kunnan tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen vuoden 2021 tulokset 

 

 

 
  

1 000 euroa 2021 2020

Tytäryhteisöt

   ENF Infra Oy -70

   Enontekiön Kehitys Oy -35 -22

   Enontekiön Lentoasema Oy -12

   Enontekiön Vesihuolto Oy -115 13

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot -78 7

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo -48 -9

Osakkuusyhteisöt

   As. Oy Jussaeno 0 0

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 0 0

   Kyrön Vesihuolto Oy -7 -21
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Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Enontekiön kuntakonsernin tulevaisuuden haasteet ovat suuria lähinnä tytäryhtiöiden investointitarpeista 
johtuen. Vaadittavien investointien toteuttaminen tulee kasvattamaan konsernin velkaantuneisuutta. 
 
Enontekiön Vesihuolto Oy:n merkittävät investointihankkeet ovat Kilpisjärven vesi- ja viemäriverkoston uu-
distaminen ja Hetan jätevedenpuhdistamon suunnitteleminen ja rakentaminen. Suunnitelmat ja esisuunni-
telmat sekä budjetit ovat olemassa.  
 
Kiinteistö Oy Enontekiön asuntojen kunnostustöiden painopistealueet ja etenemisjärjestys on tehty laadi-
tun kuntokartoituksen perusteella. Suunnittelutyötä jatkettiin.  Suunnittelutyön lähtökohtana on asettaa 
sellaiset kunnostustyöt etusijalle, joilla on mahdollisimman suuri vaikutus ennalta arvaamattomien vahinko-
jen syntymisen vähentämiseen, jotta käyttöaste pysyy jatkossakin vähintään nykytasolla. Tulevien kunnos-
tustöiden rahoituksen varmistamiseksi vuokriin kohdistuu jatkossakin korotuspaineita. Vapaaehtoinen vel-
kasaneeraus on onnistuneesti purettu, joka mahdollistaa yhtiön rakentaa uudisrakennus Kilpisjärvelle 
vuokra-asumista varten. 
 
Enontekiön Kehitys Oy:n omistamien kiinteistöjen ylläpito ja tarvittavat remontoinnit vaikuttavat yhtiön 
taloudelliseen tilanteeseen. Selvitystyö kiinteistöjen tulevaisuudesta on tehty ja esitykset yhtiön tulevaisuu-
desta tulevat päätöksentekoon lähiaikana. Tavoitteena oli jo vuonna 2021 yhdistää kunnan liikekiinteistöt 
saman yhtiön alle ml. virastotalo. Yhdistäminen pyritään toteuttamaan vuonna 2022. 
 
Enontekiön Lentoasema Oy ja ENF Infra Oy pyrkivät stabilisoimaan ja kehittämään toimintaansa. Kunnan 
tulee varautua yhtiöiden taloudelliseen ja toiminnalliseen tukemiseen jatkossakin. 
 
Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä ei ole lainvoimaista päätöstä. 
 
 

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 

Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksel-
lista, päätösten 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.  Kon-
serniohjeen mukaan mm. kunnanhallitus antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa 
edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin ja seuraa kuntakonserniin kuuluvien 
yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.  
 
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä 
 
Kunnanhallitus on vuonna 2021 ohjannut yhtiöitä tarvittaessa.  Konserniohjeen mukaan kunnanhallitus on 
nimennyt yhtiökokousedustajat ja antanut yhtiökokousedustajille ohjeita mm. hallituksen jäsenten ja tilin-
tarkastajan valinnasta sekä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta tärkeimpiin käsiteltä-
viin asioihin. Kunnanhallitus on linjannut yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaperusteita.   
 
Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi 
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Valtuusto on asettanut kuntakonsernin tavoitteet kunnan talousarviossa 2021 ja tavoitteiden toteutuminen 
on selostettu 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 2021 
aikana tarvittaessa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajia on kuultu tarvittaessa kunnanhallituksen kokouksissa ja 
valtuustoseminaareissa.   
 
Keskitettyjen konsernitoimintojen ja –palveluiden käyttö 
 
Konserniohje sisältää ohjeistusta keskitetyistä konsernitoiminnoista mm. hankinnoista ja henkilöstöpolitii-
kasta.  
Konsernipalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka konserniyhteisö tuottaa keskitetysti muille konserniyhtei-
söille. Tällaisia palveluja voivat olla mm. toimitila- ja kiinteistöpalvelut, taloushallinnon palvelut, tietohallin-
non palvelut ja muut hallinnon palvelut ja arkistointi sekä monistus- ja painatuspalvelut. 
Kunta tuottaa kunnan määräämisvallassa oleville yhtiöille taloushallinnon palveluja, osittain toimitilapalve-
luja, tietohallinnon palveluita ja kopiointipalvelua. Hinnoittelu tapahtuu omakustannusperiaatteella.   
 
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä 
 
Kukin tytäryhtiö vastaa riskien kartoittamisesta, vahinkojen ehkäisemisestä ja vakuuttamisesta. Kunta on 
kilpailuttanut vakuutukset ja yhtiöt arvioivat vakuutustarpeensa ja tekevät vakuutussopimukset vakuutus-
yhtiöiden kanssa. 
 
Riskien arviointi ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ja vakuuttamiseksi ovat yhtiön hallituksen ja toimi-
tusjohtajan vastuulla.  
 
Yhtiöiden toimitusjohtajilta saadun tiedon mukaan mm. tilaukset, laskujen tarkastus ja maksatus, tilinkäyt-
töoikeudet, vakuutukset on asianmukaisesti hoidettu yhtiöissä. 
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Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 

 

 

KONSERNITULOSLASKELMA
1 000 € 2021 2020

Toimintatuotot 8 468 8 457

Toimintakulut -24 017 -22 984

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -4 -10

Toimintakate -15 553 -14 537

Verotulot 6 808 6 394

Valtionosuudet 9 712 9 753

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 6 11

    Muut rahoitustuotot 1 197 472

    Korkokulut -30 -61

    Muut rahoituskulut -277 -201

Vuosikate 1 862 1 831

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 123 -1 190

    Arvonalentumiset 0 0

Satunnaiset erät 7 944 -1

Tilikauden tulos 8 683 641

Tilinpäätössiirrot 1 0

Tilikauden verot 2 12

Laskennalliset verot 0 5

Vähemmistöosuudet 0 0

Tilikauden ylijäämä 8 686 657

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 35 37

Vuosikate/Poistot, % 166 154

Vuosikate, €/asukas 1 041 1 013

Asukasmäärä 1 789 1 808
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1 000 € 2021 2020

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 862 1 831

    Satunnaiset erät 7 944 -1

    Til ikauden verot 2 0

    Tulorahoituksen korjauserät -8 258 -161

1 549 1 670

Investointien rahavirta

    Investointimenot -3 673 -2 941

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 400 1 033

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 7 989 145

4 715 -1 763

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 265 -93

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -3 -106

       Antolainasaamisten vähennykset 3 67

0 -39

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 798 499

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -673 -888

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 1 440

425 1 051

    Oman pääoman muutokset 1 050 0

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -15 10

       Vaihto-omaisuuden muutos 94 55

       Saamisten muutos 410 -398

       Korottomien velkojen muutos -522 -315

-32 -648

Rahoituksen rahavirta 1 442 365

Rahavarojen muutos 7 707 272

Rahavarat 31.12. 9 958 2 251

Rahavarat 1.1. 2 251 1 978

7 707 272

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuodelta, 1 000 € 7 715 526

Investointien tulorahoitus, % 57 96

Laskennallinen

lainanhoitokate (>2 hyvä, 1-2 tyydyttävä, <1 heikko) 1,7 1,4

Kassan riittävyys, pv 127 30
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 49 43

    Muut pitkävaikutteiset menot 79 71

    Ennakkomaksut 1 8

129 122

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 940 828

    Rakennukset 11 070 11 142

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 372 6 866

    Koneet ja kalusto 435 450

    Muut aineelliset hyödykkeet 10 13

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 374 1 116

17 200 20 414

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 58 63

    Muut osakkeet ja osuudet 2 084 2 573

    Muut lainasaamiset 32 36

    Muut saamiset 5 0

2 179 2 673

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 508 23 209

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 138 192

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 94 188

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 1 37

    Lyhytaikaiset saamiset 2 475 2 679

2 476 2 715

Rahoitusarvopaperit 31 0

Rahat ja pankkisaamiset 9 926 2 251

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 527 5 154

VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 173 28 555
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KONSERNITASE

1 000 € 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 6 093

    Arvonkorotusrahasto 585 585

    Muut omat rahastot 1 740 1 834

    Edellisten til ikausien yli jäämä 2 352 2 140

    Til ikauden ylijäämä 8 686 657

19 456 11 309

VÄHEMMISTÖOSUUDET 3 70

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 386 491

386 491

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 184 253

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 4 562 6 210

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 422 2 727

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 073 3 874

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 086 3 620

12 144 16 432

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 173 28 555

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Konsernin omavaraisuusaste, % 60 40

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % 49 67

Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 € 11 038 2 798

Konsernin kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 6 170 1 547

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 8 636 10 084

Konsernin lainakanta 31.12., €/asukas 4 827 5 577

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., 1 000 € 8 882 10 407

Konsernin lainat ja vastuut 31.12., €/asukas 4 965 5 756

Konsernin lainasaamiset, 1 000 € 32 36

Asukasmäärä 1 789 1 808
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Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapaino 
 
 

Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
 

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen 
käsittelystä. 
Kunnan tilikauden tulos muodostui 9.329.073,78 euroa ylijäämäiseksi. Kunnanhallitus esittää kunnanval-
tuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä siten, että 
 

1. tuloutetaan Kilpisjärven kaavateihin liittyvä investointivaraus 84.100,00 euroa ja tehdään kohtee-
seen liittyvä vastaavan suuruinen poistoerolisäys 

2. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 2.376,74 euroa 
3. tilikauden ylijäämä 9.331.450,52 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämä -tilille. 

 
Selvitystä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella ei tarvita, koska taseessa on aikaisemmilta 
tilikausilta kertyneitä ylijäämiä. 
 
Kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset haasteet ovat kuitenkin suuria mm. investointitarpeiden takia kuten 
konsernin toimintakertomuksen osalta käy ilmi. Kunnan on edelleen panostettava kestävään talouteen. 
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Talousarvion toteutuminen 
 

Talousarvion toteutuminen –osa sisältää toimialojen talousarvion toteumavertailun, laskelmaosan ja kon-

serniin kuuluvien suurimpien tytäryhteisöjen tavoitteiden toteuman. Tytäryhteisöille asetetut tavoitteet 

eivät oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä, vaan niiden tarkoituksena on tuoda esille pääomistajan tahto. Ta-

lousarvion toteumavertailussa on esitetty valtuuston talousarviossa hyväksymän sitovuustason mukaisten 

määrärahojen, tuloarvioiden, investointien ja toiminnan tavoitteiden toteumat ja niiden olennaiset poik-

keamat talousarvioon. 

Laskelmaosassa on esitetty talousarvion tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman toteumavertai-

lut. 
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Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 

  
 
 

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU TOIMIALOITTAIN

KÄYTTÖTALOUS TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

HALLINTO

   Toimintatuotot 126 0 126 122 -5 -4 % 152

       Henkilöstökulut                -739 24 -716 -754 -39 -5 % -719

       Palvelujen ostot                -501 0 -501 -392 108 22 % -500

       Muut toimintakulut -263 0 -263 -279 -16 -6 % -250

   Toimintakulut -1 503 24 -1 479 -1 426 53 4 % -1 469

TOIMINTAKATE -1 376 24 -1 353 -1 304 49 4 % -1 317

PERUSTERVEYDENHUOLTO

   Toimintatuotot 2 0 2 437 435 21774 % 15

       Henkilöstökulut                -105 0 -105 -103 2 2 % -104

       Palvelujen ostot                -2 449 -320 -2 769 -2 734 35 1 % -2 835

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -2 554 -320 -2 874 -2 836 38 1 % -2 939

TOIMINTAKATE -2 552 -320 -2 872 -2 399 473 16 % -2 924

ERIKOISSAIRAANHOITO

   Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

       Henkilöstökulut                -7 0 -7 -7 0 1 % -7

       Palvelujen ostot                -2 893 -677 -3 570 -3 116 454 13 % -2 531

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -2 900 -677 -3 577 -3 123 454 13 % -2 538

TOIMINTAKATE -2 900 -677 -3 577 -3 123 454 13 % -2 538

PELASTUSTOIMI

   Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0

       Henkilöstökulut                -13 0 -13 -12 1 6 % -12

       Palvelujen ostot                -300 -21 -321 -321 0 0 % -298

       Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0

   Toimintakulut -313 -21 -334 -333 1 0 % -311

TOIMINTAKATE -313 -21 -334 -333 1 0 % -311

HENKILÖSTÖ

   Toimintatuotot 6 -2 4 10 6 14

       Henkilöstökulut                -183 -5 -187 -185 2 1 % -128

       Palvelujen ostot                -86 -4 -90 -84 6 7 % -129

       Muut toimintakulut -7 0 -7 -8 -1 -8 % -2

   Toimintakulut -276 -9 -285 -277 8 3 % -259

TOIMINTAKATE -270 -11 -281 -267 14 5 % -246

Poikkeama *
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KÄYTTÖTALOUS TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

VIESTINTÄ

   Toimintatuotot 42 0 42 127 85 203 % 35

       Henkilöstökulut                -74 0 -74 -114 -40 -54 % -68

       Palvelujen ostot                -96 0 -96 -129 -33 -35 % -94

       Muut toimintakulut -12 0 -12 -14 -2 -19 % -7

   Toimintakulut -182 0 -182 -257 -75 -41 % -169

TOIMINTAKATE -140 0 -140 -130 10 7 % -134

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

   Toimintatuotot 35 0 35 78 43 126 % 115

       Henkilöstökulut                -240 0 -240 -233 6 3 % -179

       Palvelujen ostot                -232 -38 -270 -307 -37 -14 % -309

       Muut toimintakulut -85 -4 -89 -90 -1 -1 % -158

   Toimintakulut -557 -42 -598 -630 -32 -5 % -646

TOIMINTAKATE -522 -42 -564 -552 11 2 % -531

INFRASTRUKTUURI

   Toimintatuotot 785 0 785 1 451 666 85 % 853

       Henkilöstökulut                -396 0 -396 -452 -57 -14 % -411

       Palvelujen ostot                -485 -30 -515 -459 56 11 % -289

       Muut toimintakulut -330 0 -330 -354 -25 -7 % -314

   Toimintakulut -1 211 -30 -1 241 -1 266 -25 -2 % -1 014

TOIMINTAKATE -425 -30 -455 185 641 141 % -161

OPETUSTOIMI

   Toimintatuotot 330 0 330 430 100 30 % 421

       Henkilöstökulut                -2 064 -40 -2 104 -2 247 -143 -7 % -2 204

       Palvelujen ostot                -742 -140 -882 -877 5 1 % -678

       Muut toimintakulut -244 0 -244 -193 51 21 % -265

   Toimintakulut -3 051 -180 -3 231 -3 317 -87 -3 % -3 147

TOIMINTAKATE -2 721 -180 -2 901 -2 887 14 0 % -2 726

VARHAISKASVATUS

   Toimintatuotot 85 0 85 83 -2 -2 % 90

       Henkilöstökulut                -622 0 -622 -599 23 4 % -576

       Palvelujen ostot                -88 -10 -98 -88 9 10 % -85

       Muut toimintakulut -135 0 -135 -114 21 16 % -120

   Toimintakulut -845 -10 -855 -801 54 6 % -781

TOIMINTAKATE -760 -10 -770 -718 52 7 % -691

VAPAA-AIKA, NUORISO JA KULTTUURI

   Toimintatuotot 184 0 184 212 27 15 % 136

       Henkilöstökulut                -439 -12 -451 -479 -28 -6 % -367

       Palvelujen ostot                -245 0 -245 -246 0 0 % -248

       Muut toimintakulut -183 0 -183 -166 16 9 % -188

   Toimintakulut -867 -12 -879 -891 -12 -1 % -802

TOIMINTAKATE -683 -12 -695 -680 15 2 % -666

Poikkeama *
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KÄYTTÖTALOUS TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

SOSIAALITOIMI

   Toimintatuotot 517 0 517 547 30 6 % 568

       Henkilöstökulut                -1 951 -24 -1 974 -1 985 -11 -1 % -1 778

       Palvelujen ostot                -1 080 -154 -1 234 -1 249 -15 -1 % -1 035

       Muut toimintakulut -599 -126 -725 -691 33 5 % -741

   Toimintakulut -3 630 -304 -3 933 -3 926 7 0 % -3 554

TOIMINTAKATE -3 113 -304 -3 416 -3 379 37 1 % -2 987

KUNTA YHTEENSÄ

   Toimintatuotot 2 111 -2 2 109 3 496 1 387 66 % 2 399

       Henkilöstökulut                -6 833 -57 -6 889 -7 171 -282 -4 % -6 553

       Palvelujen ostot                -9 198 -1 394 -10 591 -10 002 589 6 % -9 033

       Muut toimintakulut -1 857 -130 -1 987 -1 910 77 4 % -2 044

   Toimintakulut -17 887 -1 580 -19 467 -19 083 384 2 % -17 629

TOIMINTAKATE -15 776 -1 582 -17 358 -15 587 1 771 10 % -15 231

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET, MITTARIT JA VASTUUT 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
Yhteiset tehtävät  
 

• Elinvoimapalvelut / elinvoimaprosessi 
• Hyvinvointipalvelut / hyvinvointiprosessi 
• Johtamis- ja konsernipalvelut / johtamisprosessi 
• Hallintopalvelut / tukiprosessi 
• Henkilöstöpalvelut / henkilöstöprosessi 

 
Vuoden 2021 toiminnan keskeiset tavoitteet olivat 

• Ikäihmisten palvelujen kehittäminen (hyvinvointi) 
• Koulunuorisotyön kehittäminen (hyvinvointi) 
• Saavutettavuuden ml. lentoasema, matkailumarkkinoinnin ja kaavoituksen edistäminen (elinvoima) 
• Työllisyyden parantaminen (elinvoima) 
• Etätyön edistäminen (vetovoima / pitovoima) 
• Digitalisaation edistäminen (hallinto) 
• Henkilöstön työn tukeminen ja kehittäminen (henkilöstö) 
• Kunnan maineen vahvistaminen (vetovoima) 
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Talousarviossa asetetut yhteiset tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 
 
1. HYVINVOINTI 
 
1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Laadukkaat peruspalvelut Asiakaskysely Palvelualueet 

Terveelliset elämäntavat Sairastavuus Palvelualueet 

 
 
2. ELINVOIMA 
 
2.1 Matkailun edistäminen 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Saavutettavuus ja lentoaseman 
toiminta 

Matkailijoiden määrä 
Kunnanhallitus 
Palvelualueet johtaminen, hal-
linto ja elinvoima 

Laadukkaat yrityspalvelut Palaute yritysneuvonnasta Elinvoiman palvelualue 

Maankäyttöpalvelut Hyväksytyt kaavat Elinvoiman palvelualue 

 
2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Toimivat maaseutupalvelut Itsearviointi Elinvoiman palvelualue 

Poro- ja luontaiselinkeinojen toi-
minnan turvaaminen 

Itsearviointi Elinvoiman palvelualue 

 
2.3 Vetovoimainen Enontekiö 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Puhdas luonto ja viihtyisä asuin-
ympäristö 

Hyvinvointikysely Palvelualueet, yritykset ja kunta-
laiset 

Myönteinen kuntakuva 
Ulkopuolinen arvio Toimielimet, palvelualueet ja 

kuntalaiset, viestintä 

 
2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Yritysten taloudelliset edellytyk-
set 

Yritysmittarit Elinvoiman palvelualue 

Työllisyyden aste Lapin keskiar-
vossa 

TE-toimiston mittarit Palvelualueet 
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3. JOHTAMINEN 
 
3.1 Hyvä hallinto 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Kaikki toimielimet ja viranhalti-
jat sitoutuneet lakeihin ja ohjei-
siin 

Valitusten ja kanteluiden tulok-
set 

Palvelualueet 

Asiakkaita palvellaan ”yhden 
luukun” periaatteella 

Asiakaspalaute Palvelualueet 

 
3.2 Osaava henkilöstö 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Osaamisen kehittäminen Koulutustilaisuudet Henkilöstön palvelualue 

Arvoperustainen toiminta Itsearvio Palvelualueet 

   

 
3.3 Kestävä talous 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Talousarvion toteutuminen Tilinpäätös Toimielimet ja palvelualueet 

   

   

 
3.4 Alueellinen yhteistyö 
 

Tavoite Mittari Vastuu 

Tavoitteita tukeva alueellinen 
yhteistyö 

Yhteistyötilaisuudet Toimielimet ja palvelualueet 

 
 
 

Yhteisten tavoitteiden toteutuma vuonna 2021 

Yhteiset tavoitteet on huomioitu toimialojen ja tytäryhtiöiden tuloskorteissa ja niissä on selvitetty tavoittei-
den toteutuminen.  
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Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallituksen alaisia toimialoja ovat hallinto, perus- ja ympäristöterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, 

pelastustoimi, viestintä, henkilöstö ja kehittäminen/ elinvoima. 

Hallinto- ja johtamispalveluissa vuosi oli työntäyteinen. 1.1.2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialuei-

den tulevan henkilöstön ja tehtävien siirtämisen valmistelut työllistivät hallintoa ja taloushallintoa merkittä-

västi.  

Kunnan käyttöönottama tiedonhallinnan (digitaaliseen järjestelmä) CaseM-asianhallintajärjestelmä eli asian 

ja asiakirjanhallinta, sähköiset kokoukset ja asiakirjojen julkaisu on tuonut läpinäkyvyyttä tiedon käsittelyyn 

sekä lisännyt tiedon käytettävyyttä.  

Lisäksi kaavoitukseen tarkoitetun järjestelmän osan valmistelutyöhön osallistuttiin yhdessä muiden kuntien 

kanssa. Järjestelmä vaikuttaa merkittävästi hallinto- ja toimistotyötä tekevien työhön ja sähköisten kokous-

ten osalta kunnan luottamushenkilöihin.  

Muutos on ollut ennen kaikkea toimintakulttuurin muutos, kun kaikki asiakirjat viedään sähköiseen ympä-

ristöön. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu yhdessä toimialojen kanssa.  

Asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa on laajennettu nimenomaan päätöksentekoelimisissä. Hallintoa 

työllisti lisäksi SOTE-uudistuksen vaatimat muutokset. Lisäksi valtakunnalliset muutokset mm. kunnan ta-

louden raportointiin ja tilastointiin liittyen sekä kunnan tiedonhallinnan vaatimusten merkittävät muutok-

set.  

Taloushallinnossa oli työntäyteinen vuosi. Kuntatalouden raportointiuudistuksen vaatimien muutosten to-

teuttaminen vaati huomattavasti lisätyötä. Vuodesta 2021 alkaen kuntien taloustietojen keruuvastuu on 

Valtiokonttorilla. Siihen asti tehtävää hoiti Tilastokeskus. Uudistuksessa siirryttiin tehtäväluokittaisesta tie-

donkeruusta palveluluokkakohtaiseen tiedonkeruuseen ja samalla yhtenäistettiin kuntien kustannuslasken-

taa. Uudistuksen myötä kunnilta edellytetään automatisoitua taloustietojen raportointia Valtiokonttorin 

palveluun ja toimitettavia raportointikokonaisuuksia on aiempaa enemmän. 

 Taloushallinto osallistui Lapin kuntien yhteiseen Etäisyyttä Exceliin –hankkeeseen ja valtakunnalliseen Kes-

tävä kuntatalous –verkostohankkeeseen. Etäisyyttä Exceliin –hankkeen tavoitteena oli tukea kuntia kunta-

talouden raportointiuudistuksessa ja auttaa kuntia kehittämään omaa sisäistä raportointiaan. Hankkeeseen 

sisältyi raportointi- ja budjetointijärjestelmän hankinnan kilpailutus. Kilpailutuksessa valituksi tuli Opiferus –

niminen järjestelmä, jonka myös Enontekiön kunta päätti hankkia ja sen varsinainen käyttöönotto alkaa 

vuonna 2022. 

 

Tietohallinnon kehittäminen oli edelleen kehittämiskohteena tilinpäätösvuonna ja tällä mm. varauduttiin 

tiedonhallintolain vaatimuksiin edelleen. Tiedonhallintalaki astui voimaan vuoden 2020 alusta. Tiedonhal-

lintalain 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 osallistu-

mismahdollisuuksia mm. striimatut kuntalaisfoorumit ja valtuustoseminaarit.  
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Vaikuttajaelimet 

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

edistämään niitä.   

Vanhusneuvoston edunvalvonta ja vaikuttamistyö ikääntyneidenhenkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi 

ja palveluiden parantamiseksi on ollut vakiintunutta. Vanhusneuvosto on ottanut kantaa asioihin.  

Nuorisovaltuusto on kokoontunut ja ottanut kantaa kunnan toimintoihin nuorison näkökulmasta.   

Ruokapalvelu- ja puhtauspalvelut  

Toiminnassa keskityttiin perusasioiden kehittämiseen mm. mitoitukset. 

 

Henkilöstöpalvelut 

Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmän käyttöönotto 

Tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmällä on arvioitu vuonna 2021 uusien sekä muuttuneiden tehtävien 

vaativuutta. Yhdenvertaisuuden sekä palkkatasa-arvon edistämiseksi ja seuraamiseksi kunnan kaikki tehtä-

väkohtaiseen palkkaukseen perustuvat tehtävät ovat yhteismitallisesti arvioitu. Järjestelmän käyttöönoton 

myötä vertailtavuus vastaavien saman kokoisten kuntien vastaaviin tehtäviin on osoittanut palkkatasojen 

olevan yhteneväisiä. Tässä on huomattava, että tehtävänimikkeiden vertailu ei sinänsä kerro koko ”to-

tuutta”, koska tehtävien sisällöt saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan.  

Korona-ajan rajoitusten vaikutukset henkilöstöön 

Koronarajoitukset toivat/vaativat osittain toimintatapojen muutoksia. Kunnan vapaa-ajan palveluja suljet-

tiin sekä suojavarusteiden käyttämistä velvoitettiin. Osan tehtävistä todettiin muuttuneen siinä määrin, 

että selvitettiin tarpeet henkilöstön joustavalle käytölle muuttuvissa tilanteissa.  

Yhteistyö työterveyshuollon toteuttamien työpaikkakäyntien ajantasaistamiseksi 

Työterveyshuollon työpaikkakäyntien kohdentaminen niihin työyksiköihin, joissa siitä oli kulunut yli 3 

vuotta tai yksiköissä oli tapahtunut toiminnallisia muutoksia. Lisäksi henkilöstölle tehtiin hyvinvointikysely, 

jonka toteutti työterveyshuolto. Kyselyn tulosten perusteella on annettu ohjeistus työyksiköille mm. tyhy-

tilaisuuksien järjestämisestä. Kunnanvaltuuston päättämä koronarahasto 50 000 euroa jaettiin/kohdennet-

tiin henkilöstölle lisääntyneen työn kuormittavuuden kompensoimiseksi korona-aikana. Työsuojelua työllisti 

muuttuneen työn sekä henkisen että fyysinen turvallisuuden turvaaminen muuttuvien tilanteiden mukai-

sesti. 

Palkkahallinnon palveluntuottajan palvelut  

Henkilöstölle on maksettu palkat uudella järjestelmällä ja toimintatavalla onnistuneesti vuoden 2021 ai-

kana. Palvelun tilaaja – tuottajamallin toimintatavan johdosta esihenkilöiden työmäärä lisääntyi hetkelli-

sesti, mutta on palautunut aiemmalle tasolle. Lisäksi henkilöstö on hoitanut tietyt palkkahallinnon asiat 

myös itse. Henkilöstöhallinnossa henkilöstön omatoimista asioiden hoitamista tietojärjestelmissä pyritään 

edelleen lisäämään tulevaisuudessa.  
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Hallinto -toimiala 2021 
 

Toimialan tehtävä 

• Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnan kokonaiskehittämisestä, kuntalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten 
täytäntöönpanosta, vaalien järjestämisestä, edunvalvonnasta ja suhdetoiminnasta sekä hallintopal-
veluiden järjestämisestä. 

• Hallintopalveluita ovat yleishallintopalvelut ja hallinnon tukipalvelut. Yleishallintopalveluita ovat ns. 
kunnan demokratiapalvelut (kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus), vanhus- ja vammaisneuvosto, 
nuorisovaltuusto, varautuminen ja valmiussuunnittelu sekä tarkastuslautakunta. Hallinnon tukipal-
veluita ovat talous- ja hallintopalvelut, ICT-palvelut, yhteispalvelu- ja neuvontatoiminta sekä ateria- 
ja puhtauspalvelut. 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

SOTE-uudistukseen valmistautuminen sekä hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelun tukeminen. 

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Hallinto ja päätöksenteko toi-
mii hyvin ja kuntalaisten osal-
listumis- ja vaikuttamismahdol-
lisuudet ovat hyvät. 

Saatu palaute 
 
Kuntalaisten vaikutta-
miskanavat toimivat  
(foorumit, neuvostot, 
nuorisovaltuusto, 
aloitteet, kylätilaisuu-
det, julkiset valtuusto-
seminaarit) 

Toimivat säännöl-

lisesti. Korona vai-

kutti hieman ko-

koontumistihey-

teen. 

Loppuvuonna 

kyettiin toteutta-

maan  lähiko-

kouksia ja –tapaa-

misia. 

 

 

Kunnanhallitus, kunnan-
johtaja, hallintojohtaja, 
kehitysjohtaja 

Kuntastrategia valmistellaan 
yhteistyössä kuntalaisten, yri-
tysten, yhdistysten ja vapaa-
ajanasukkaiden kanssa. 

Kuntastrategia on hy-
väksytty v. 2021 

Kuntastrategia 
hyväksyttiin 2022 
toukokuussa.  

Kunnanhallitus, kunnan-
johtaja + johtoryhmä 
 

Toimiva perusterveydenhuolto 
ja erikoissairaanhoito 

Asiakaskokemus (LSHP 
vastaa) 
Kunnanhallituksen laa-
dullinen arvio 

Ei saatu pa-
lautetta. 

Lapin Sairaanhoitopiiri 
Kunnanhallitus 
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2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Matkailuun vaikuttavien 
asioiden valmistelu ja 
päätöksenteko on hyvällä 
tasolla. 

Saatu palaute 
 

Alkuvuonna  koro-
nan vaikutus vielä 
näkyi. 

Kunnanhallitus, kunnan-
johtaja ja kehitysjohtaja 

    

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkeinoi-
hin vaikuttavien asioiden 
valmistelu ja päätöksenteko 
on hyvällä tasolla. 

Saatu palaute Toteutui, mm 
laaditut lausun-
not. 

Kunnanhallitus, kunnanjoh-
taja ja kehitysjohtaja 

Lähiruoan lisääminen edel-
leen ruokapalveluissa ja 
saatavuuden parantaminen 

Lähiruoan osuus ruoka-
palvelun raaka-aineista 
väh. 25 %. 

Toteutui, joskin 
pl koronan vai-
kutus näkyi. 

Puhtaus- ja ruokahuolto-
päällikkö, hallintojohtaja 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Saavutettavuuden paran-
taminen 

Edunvalvonta on aktii-
vista (toimet) 

Lentotoiminta 
mahdollistettiin ja 
toteutui joulumat-
kailun osalta.  

Poliittinen johto, kunnan-
johtaja ja kehitysjohtaja 

Etätyötä edistetään kun-
nan alueelle ja kunnassa 

Suunnitelma tehty ml. 
markkinointi  
Toimiva ICT 

Etätyösuositusten 
toteuttaminen 
mahdollistettiin 
henkilöstön osalta. 
Etätyöpistemah-
dollisuuksia ulko-
paikkakuntalaisille 
julkisina fyysisinä 
paikkoina ei toteu-
tettu.  

Kehitysjohtaja 
Hallintojohtaja 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

    

Yhteistyö alueen yritys-
ten kanssa toimii 

Yrittäjien edustajien kuulemi-
nen asioissa, joilla vaikutusta 
yrityksiin. 
 
Kunnan johdon, luottamus-
henkilöjohdon ja yrittäjien 

Toteutui. 
 
 
 
Yrittäjien edusta-
jien tapaamisia 
oli. 

Kunnanjohtaja ja kehi-
tysjohtaja 
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edustajien tapaaminen vähin-
tään kerran vuodessa. 

Työllisyyden edistämi-
nen 

Toimenpideohjelma hyväk-
sytty ja toimeenpantu. 

 Kunnanjohtaja + johto-
ryhmä 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kuntavaalien järjestämi-
nen 
 
Hallintosääntö ja organi-
saatio päivitetään vastaa-
maan palveluprosesseja 
 
 
Uudet luottamushenkilöt 
perehdytetään kunnan 
toimintaan ja talouteen 
hyvin. 
 
 
 
 
Valtuustokauden arviointi 
tehty 
 
Toimiva edunvalvonta 
 

Kuntavaalit järjestetty.  
 
Hallintosääntö ja organisaatio 
päivitetty. 
 
 
 
 
Perehdytysohjelma laadittu ja 
toimeenpantu. 
Luottamushenkilöiden ja vas-
tuuviranhaltijoiden säännölli-
set tilaisuudet (väh. 2 kertaa 
vuodessa kuntakonsernin ke-
hittämispaja) 
 
Valtuuston itsearviosta ra-
portti. 
 
Edunvalvontasuunnnitelma 
päivitetty ja toimeenpantu. 

Toteutui. 
 
Hallintosään-
nön päivitys 
toteutetaan 
vuoden 2022 
kuluessa 
(HYTE-alueiden 
vaikutusten 
huomioiminen) 
 
Luottamushen-
kilöille on tar-
jottu perehdy-
tyskoulutusta 
mm. kokous-
hallintajärjes-
telmään. Li-
säksi syksyllä 
tarjottiin mah-
dollisuus ylei-
seen luotta-
mushenkilö-
koulutukseen. 
 
 
Ei tiedossa ole-
vaa. 
 
 
 

Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja+ johto-
ryhmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valtuuston puheenjoh-
taja 
 
Poliittinen johto ja kun-
nanjohtaja 
 

Digitalisaation edistämi-
nen 

DigiTekiö-strategia ja tiekartta 
tehty 
ICT:n kumppanuudesta pää-
tetty  
 
Tiedonhallintamallin laatimi-
nen  ja järjestelmän hankinta 
selvitetty. 

Digi-tiekartta 
suunnitelma 
laadittu, pää-
töksentekoon 
2022.  
ICT-kumppa-
nuudesta pää-
tös, jatketaan 
omana tuotan-
tona. 

Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja ja hallin-
tojohtaja 
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3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Henkilöstö voi vaikuttaa 
kunnan toimintaan 

Idea- ja kokeilukulttuuri 
toimii ja ideat viedään 
päätettäväksi. 

Toimii ja ide-
oita on viety 
päätöksente-
koon.  

Kunnanjohtaja, hallintojoh-
taja ja ruoka- ja puhtauspal-
velupäällikkö 

Tietosuojakoulutus kunnan 
henkilöstölle ja luottamus-
henkilöille 

Koulutus toteutettu. Ei toteutunut.  Hallintojohtaja ja hallinto-
suunnittelija 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kestävä talous Kestävä kuntatalous – ver-
kostohankkeeseen osallistu-
minen.   

Ei tietoa. Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja ja hallin-
tojohtaja 

Kunnan talouden suunnit-
telu ja seuranta toimii hy-
vin 

Kunnan toiminnan ja talou-
den suunnittelu ja päätök-
sentekoprosessi toimii suun-
nitellusti. 
Talouden ennakointia pa-
rannetaan edelleen (verkos-
tohanke).  

Toimii. Johdon 
työpöytä ja ta-
louden seuran-
taan uusi ohjel-
misto. Käyt-
töönotto vuo-
den 2022 kulu-
essa. 

Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja, hallinto-
johtaja, pääkirjanpitäjä-
controller 

Talouden tuntemus lisään-
tyy kunnan työntekijöillä ja 
luottamushenkilöillä ml. 
kustannustietoisuus 

Henkilöstö osallistuu talous-
arvion laadintaan ja talou-
den toteutuman seuran-
taan. 

Toteutui. Kunnanjohtaja ja hallin-
tojohtaja 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yhteistyö lähialueiden 
toimijoiden ml. rajayh-
teistyö toimii 

Laadullinen arvio yhteis-
työstä ja haasteista 
tehty. 

Ei laadullista arvi-
ointia. 

Kunnanhallitus 
Kunnanjohtaja ja kehitys-
johtaja 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

 

Hallinto TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   13,0 13,0 12,0 14,0 

 osa-aikaiset   1,5 1,0 0,5  

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset    0,5 0,5  

 osa-aikaiset       

      

Yhteensä   14,5 14,5 13,0 14,0 

 

 

Hallinto –toimialan talous 
 

Toimintakate (nettomeno) toteutui muutettuun talousarvioon nähden 49 000 euroa pienempänä.  
Toimintatuotot toteutuivat 5 000 euroa pienempänä kuin oli budjetoitu, mikä johtui siitä, että vuokratuotot 
ja muut tuotot jäivät suunniteltua pienemmiksi. 
 
Toimintakulut toteutuivat 53 000 euroa pienempänä kuin oli budjetoitu. Henkilöstökulujen 39 000 euroa, 
vuokrakulujen, aineet ja tarvikkeet ja muiden kulujen toteutuminen 17 000 euroa budjetoitua suurempana.  
 
Palvelujen ostot toteutuivat 109 000 euroa suunniteltua pienempänä.  Vastaavasti henkilöstökulut ylittyivät 
39 000 eurolla. Toimintakate jäi kuitenkin 49 000 euroa ylijäämäiseksi toimialan sisäisten siirtojen johdosta. 
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HALLINTO

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        119 0 119 108 -11 -9 % 131

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         2 0 2 7 5 210 % 7

   Vuokratuotot 5 0 5 4 -1 -23 % 12

   Muut toimintatuotot       0 0 0 3 3 3

Toimintatuotot yhteensä 126 0 126 122 -5 -4 % 152

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -592 19 -572 -611 -38 -7 % -581

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -125 3 -121 -126 -4 -3 % -122

        Muut henkilösivukulut -23 1 -22 -18 4 17 % -15

   Henkilöstökulut yhteensä     -739 24 -716 -754 -39 -5 % -719

   Palvelujen ostot           -501 0 -501 -392 108 22 % -500

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200 0 -200 -209 -9 -5 % -188

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -57 0 -57 -57 -1 -1 % -55

   Muut toimintakulut         -6 0 -6 -13 -7 -122 % -6

Toimintakulut yhteensä -1 503 24 -1 479 -1 426 53 4 % -1 469

Toimintakate -1 376 24 -1 353 -1 304 49 4 % -1 317

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Perus- ja ympäristöterveydenhuolto -toimiala 2021 

 

Toimialan tehtävä 

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

 

Perus- ja ympäristöterveydenhuolto –toimialan talous 
 

Toimintakate (nettomeno) toteutui muutettuun talousarvioon nähden 473 tuhatta euroa pienempänä. Al-

kuperäiseen budjettiin nähden menot toteutuivat 153 tuhatta euroa pienempänä. Koronan vaikutukset ei-

vät olleet niin suuret kuin oli arvioitu ylitysesitystä tehtäessä. 

 

 

 

PERUSTERVEYDENHUOLTO

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         2 0 2 433 431 21559 % 14

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 4 4 1

Toimintatuotot yhteensä 2 0 2 437 435 21774 % 15

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        0 0 0 0 0 0

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -105 0 -105 -103 2 2 % -104

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0

   Henkilöstökulut yhteensä     -105 0 -105 -103 2 2 % -104

   Palvelujen ostot           -2 449 -320 -2 769 -2 734 35 1 % -2 835

   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 -2 554 -320 -2 874 -2 836 38 1 % -2 939

Toimintakate -2 552 -320 -2 872 -2 399 473 16 % -2 924

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Erikoissairaanhoito -toimiala 2021 

 

Toimialan tehtävä 

• Lapin sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä.  
• Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta. 

 

Erikoissairaanhoito –toimialan talous 
 

Toimintakate (nettomeno) toteutui 454 tuhatta euroa budjetoitua pienempänä muutettuun budjettiin näh-

den. Alkuperäiseen budjettiin nähden menot toteutuivat 223 tuhatta euroa suurempana. 

 

 

 

 

ERIKOISSAIRAANHOITO

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

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 1 % -7

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0 0

   Henkilöstökulut yhteensä     -7 0 -7 -7 0 1 % -7

   Palvelujen ostot           -2 893 -677 -3 570 -3 116 454 13 % -2 531

   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 -2 900 -677 -3 577 -3 123 454 13 % -2 538

Toimintakate -2 900 -677 -3 577 -3 123 454 13 % -2 538

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Pelastustoimi -toimiala 2021 

 

Toimialan tehtävä 

• Pelastustoimen järjestää Lapin liitto.   
• Vastaa Lapin liiton kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta. 

 

Pelastustoimi –toimialan talous 
 

Toimintakate (nettomeno) toteutui muutetun talousarvion mukaisesti. 

 

PELASTUSTOIMI        

        

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma Poikkeama * TP 

1 000 € Alkuper. 
Muutok-

set Muutettu 2021 € % 2020 

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 6 % -12 

        Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0   0 

   Henkilöstökulut yhteensä      -13 0 -13 -12 1 6 % -12 

   Palvelujen ostot            -300 -21 -321 -321 0 0 % -298 

   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 -313 -21 -334 -333 1 0 % -311 

Toimintakate -313 -21 -334 -333 1 0 % -311 

        

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu       

+ tulojen ylitys / menojen alitus       

- tulojen alitus / menojen ylitys       
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Viestintä –toimiala 2021 

 

Toimialan tehtävä  

 Viestintä kuuluu kaikille -asenteen kasvattaminen kunnassa. 

 Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää. 

 Vastaa kunnan viestinnän ja matkailumarkkinoinnin suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpa-
nosta. 

 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. 
 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

Kesäkuussa 2021 viestinnän henkilöresurssi kasvoi. Viestijän nimikkeellä toimiva työntekijä tekee 50% työ-

ajasta kunnan tiedotusta ja ulkoista viestintää ja 50% matkailumarkkinointia ja -viestintää.  

Toimialoja tuettiin viestinnän toteuttamisessa. Kuntalaisille viestittiin kunnan toiminnasta ja palveluista mo-

nikanavaisesti. Päätösviestinnän prosessia kehitettiin loppuvuodesta. Rekrytointeja tuettiin Kuntarekry-si-

vuston käyttöönotolla ja markkinointiviestinnällä. 

Loppuvuodesta toteutettiin matkailun brändiuudistus ja avattiin matkailun uudet verkkosivut, enonte-

kiolapland.com, joka korvaa aiemman tosilappi.fi:n.  

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tietoisuus kunnan 
palveluista hyvä 
suomenkielellä ja 
saamenkielellä 

Tieto palveluista 
verkkosivuilla ajantasalla 
Tieto päätöksistä verkossa 
Tieto päätöksistä medialle 
Uutiset lehdissä 

Useita verkkosivuston 
sisältöjä käytiin läpi ja 
päivitettiin yhteistyössä 
toimialojen kanssa. 
 
Päätösten ja muiden 
ajankohtaisten asioiden 
tiedotusprosessia kehitettiin.  
 
Riekko-palsta julkaistiin 
Enontekiön sanomissa 

Viestintä, 
toimielimet, 
kaikki 
palvelu- ja 
toimialat 
sekä yhtiöt 

Yhteishengen ja 
myönteisen ilmapiirin 
vahvistaminen 

Enontekiö-viikosta 
(Väärtiviikko) tieto 
verkkosivuilla, somessa ja 
tiedotteina 

Alueen eri tapahtumista 
tiedotettiin verkossa, 
somessa ja yhteistyössä 
paikallislehden kanssa. 

Viestintä, 
toimielimet, 
kaikki 
palvelu- ja 
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toimialat 
sekä yhtiöt 

Osallisuuden kokeminen 

Foorumeista tieto 
osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista 
verkkosivuilla, somessa ja 
tiedotteina 

Osallistumismahdollisuuksista 
on tiedotettu verkossa, 
somessa, infonäytöillä ja 
paikallislehdissä. Joidenkin 
tilaisuuksien sisällöstä on 
tiedotettu myös jälkikäteen. 

Viestintä, 
toimielimet, 
kaikki 
palvelu- ja 
toimialat 
sekä yhtiöt 

Asumismahdollisuuksien 
viestiminen 

Tieto 
asumismahdollisuuksista ja 
tonteista esillä verkkosivuilla, 
somessa ja tiedotteina 

Kunnan vuokra-asunnot 
tuotiin paremmin esiin 
verkkosivuille ja asiasta 
tiedotettiin somessa. 

Viestintä, 
hallitus, 
lautakunnat, 
palvelu- ja 
toimialat, 
asuntoyhtiöt 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Luontomatkailun 
markkinointi kehittyy 

TosiLappi –
yhteismarkkinoinnin toimet 
Markkinointisopimus 
yrittäjien kanssa laadittu 

Matkailun 
brändiuudistus. 
Kehitetiin 
markkinointisisältöjen 
laatua ja kampanjoiden 
kohdennusta. 
Esimerkiksi uuden 
matkailubrändin 
lanseeraukseen 
liittyvällä kampanjalla 
yksinään tavoitetiin 
noin 1430 000 
potentiaalista 
asiakasta.  
Somekanavien 
seuraajamäärä ja 
julkaisuihin 
sitoutuminen kasvoi. 
Esimerkiksi 
Facebookissa 
julkaisujen kattavuus 
kasvoi n. 39% 
edellisvuoteen nähden. 
Kolme uutta yritystä 
liittyi 
markkinointiverkostoon 
ja uusittiin sopimukset 
vanhojen jäsenten 
kanssa. 

Viestintä, elinvoima 

Matkailijoiden määrä 
kasvaa 

Matkailutilasto 
Kotimaisten 
matkailijoiden 

Viestintä, elinvoima 
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yöpymisten määrä 
kasvoi 56% 
edellisvuoteen 
verrattuna. 
Ulkomaisten 
matkailijoiden määrä 
taas väheni 44%. On 
huomioitava, että 
vuoden aikana oli 
edelleen 
matkustusrajoituksia. 
Yöpymisten 
kokonaismäärä 
kuitenkin kasvoi 28% 
edellisvuoteen nähden. 

Tapahtumia kehitetään 8 
vuodenajalle 

Tapahtumien 8-
vuodenaikaa vuosikello 
visualisoituna verkkosivuilla 

Visualisoitu vuosikello 
ei toteutunut. Uusille 
matkailun 
verkkosivuille tuotiin 
esiin ympärivuotisia 
tapahtumia muussa 
muodossa. 
Koronarajoitukset 
vaikuttivat edelleen 
tapahtumien 
järjestämiseen. 

Viestintä, vapaa-aika, 
elinvoima 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja 
luontaiselinkeinojen hyvää 
mainetta tuetaan 

Tietoa poro- ja 
luontaiselinkeinoista, 
matkailumarkkinoinnissa, 
verkkosivuilla ja somessa 

Matkailun 
somekanaviin 
tuotettiin useita 
poronhoitoon ja 
luontaiselinkeinoihin 
liittyviä sisältöjä. 
Uusille 
matkailusivuille 
tuotiin päivitettyjä 
sisältöjä 
paikalliskulttuurista 
ja elinkeinoista. 

Viestintä, elinvoima 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Saavutettavuuden 
parantaminen 

Tieto liikenneyhteyksistä 
ajantasalla verkkosivuilla ja 
somessa 

Matkailusivuston 
saapuminen-osiota 
päivitettiin aktiivisetsi 
suomeksi ja 
englanniksi. 

Viestintä, elinvoima 
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Enontekiöllä on hyvä ja 
tunnettu maine 
 

Mediaseurantaraportti, 
verkkosivuliikenteen 
raportti 

Maineanalyysiä ja 
mediaseurantaraporttia 
ei teetetty, 
someliikennettä 
seurattiin 

Viestintä, kaikki 
palvelu- ja toimialat 
sekä yhtiöt 

Jokainen kunnan 
työntekijä ja 
luottamushenkilö on 
viestijä ja toimii 
viestintä- ja 
someohjeiden 
mukaisesti 

Työntekijät ja 
luottamushenkilöt 
viestijänä -koulutus 
Laadullinen arvio   

Koulutusta ei 
järjestetty.  

Kunnanjohtaja 
Kaikki toimialat ja 
yhtiöt 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yritysmyönteisyys ml. 
päätöksenteko 

Tieto Yritysfoorumista ja 
Yrittäjille järjestettävästä 
koulutuksesta 

Yrittäjille on kerrottu 
tarjolla ollaista 
yritystoimintaa 
tukevista 
koulutuksista 

Viestintä, elinvoima 

Työllisyyden tukeminen Rekrytointia esiin nostavat 
kampanjat 

Mainostettiin  
rekrytointeja 
somekampanjoilla.  
Otettiin käyttöön 
Kuntarekryn 
työnantajasivu. 
Jatkettiin yhteistyötä 
House of Laplandin 
osaajamarkkinoinnin 
kanssa. 

Viestintä, kaikki 
palvelu- ja toimialat 
sekä yhtiöt 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Ennakoiva johtaminen Tieto keskustelutilaisuudesta 
tai tiedote kunnan 
tulevaisuuden näkymistä  
Osallistuminen 
kuntakonsernin 
kehittämispajaan 
Vuoropuhelu 
valmistelijoiden, päättäjien 
kanssa 

Tiedotettiin 
aktiivisesti sekä 
tulevista 
tilaisuuksista ja 
mm. 
mahdollisuuksista 
seurata 
kunnanvaltuuston 
kokouksia 
streamina. 

Viestintä, kunnanjohtaja ja 
vastuuviranhaltijat 

Läpinäkyvä 
päätöksenteko 

Esityslistat ja pöytäkirjat 
verkossa 
Lisätään päätösviestintää ja 
huomioidaan visuaalisuus 

Kehitettiin 
päätösviestinnän 
prosessia.  

Viestintä, toimielimet ja 
kaikki palvelu- ja toimialat 
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Digitalisaation 
edistäminen 

Tiedotteet digitaalisten 
järjestelmien käytöstä, 
aulanäytöt toimivat, 
mediapankki toimii 

Kehitettiin 
sähköisiä 
lomakkeita ja 
maksutapoja. 
Viestintää tukevat 
digi-järjestelmät 
toimivat. 

Viestintä, hallitus, hallinto, 
kaikki palvelu- ja toimialat 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Rekrytointi onnistuu Rekrytointikampanjat 
somessa ja printtinä 

Mainostettiin 
rekrytointeja 
somekampanjoilla. 
Jatkettiin yhteistyötä 
House of Laplandin 
osaajamarkkinoinnin 
kanssa. 

Viestintä, kaikki 
toimialat 

Työhyvinvointi on hyvä Henkilöstötiedote n 1/kk Henkilöstötiedotteita 
lähetettiin n 1 / kk 

Viestintä, kaikki 
toimialat 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kestävä talous Talouden toteuman 
aktiivinen seuranta ja 
ennakoinnin 
kehittäminen 
Talousarvio toteutunut 
suunnitellusti 

Talousarvio 
toteutui 
suunnitellusti 

Viestintä 

Henkilöstö ja 
luottamushenkilöt ovat 
kustannus- ja tulotietoisia 

Henkilöstö osallistetaan 
talousarvion laadintaan 

 Viestintä, toimielimet, 
kaikki palvelu- ja 
toimialat sekä yhtiöt 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yhteistyö 
naapurikuntien kuntien 
ml. rajayhteistyö 
toimivaa 

Tunturi-Lapin kehitys 
mukana 
yhteismarkkinoinnissa 
 
Lapin viestijöiden 
verkostoyhteistyö 

Tunturi-Lapin kehitys 
on mukana 
yhteismarkkinoinnissa. 
 
Viestintä osallistui 
Lapin viestijöiden 
verkostoon ja Lapin 
hyvinvointialueen 
valmistelun viestinnän 
verkostoon 

Viestintä, elinvoima 

Yhteistyö alueella 
toimivien yrittäjien 
kanssa toimii 

Tunturi-Lapin kehitys ja Tosi 
Lapin yhteismarkkinointi 

Jatkettiin ja kehitettiin 
yhteismarkkinointia 
yrittäjien kanssa. 

Viestintä, elinvoima 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

      

Viestintä TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

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

 osa-aikaiset       

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset       

 osa-aikaiset       

      

Yhteensä   0,45 1,45 1,45 1,45 
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Viestintä –toimialan talous 
 
Toimintakate (nettomeno) toteutui talousarvioon nähden 10 tuhatta euroa pienempänä.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIESTINTÄ

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 29 29 5

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         4 0 4 100 96 2393 % 1

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       38 0 38 -2 -40 -104 % 28

Toimintatuotot yhteensä 42 0 42 127 85 203 % 35

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -62 0 -62 -94 -33 -54 % -57

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -10 0 -10 -17 -6 -62 % -10

        Muut henkilösivukulut -2 0 -2 -3 -1 -21 % -2

   Henkilöstökulut yhteensä     -74 0 -74 -114 -40 -54 % -68

   Palvelujen ostot           -96 0 -96 -129 -33 -35 % -94

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 0 -9 -9 -1 -8 % -5

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -2 0 -2 -5 -2 -101 % -2

   Muut toimintakulut         -1 0 -1 0 1 97 % 0

Toimintakulut yhteensä -182 0 -182 -257 -75 -41 % -169

Toimintakate -140 0 -140 -130 10 7 % -134

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Henkilöstö –toimiala 2021 
 
 
Toimialan tehtävä 
 

• Lisätä tietoa henkilöstöresursseista sekä toiminnan edellytyksistä ja edesauttaa toiminnan kehittä-
mistä, järjestämällä koulutustapahtumia ja tukemalla esimiestyötä ja työyhteisöjä toiminnan järjes-
tämisessä.  

• Edistää työntekijöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia turvalliseen, oikeudenmukaiseen ja hyvään 
työilmapiiriin, työhyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen, työsuojelun sekä työterveyshuollon toi-
menpitein.  

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

 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

Toiminnan painopisteinä olivat palkkahallinnon prosessien vakiinnuttaminen sekä yhteistyö palvelun tuot-

tajan kanssa. Palvelujen parantamiseen käytettiin yhteistapaamisia ja kokouksia, joilla edesautettiin roolien 

ja prosessien selkeyttämistä. 

Henkilöstöresurssien lisääminen sekä toimintaympäristön fyysisten tilojen ja laitteiden uusiminen ja korvaa-

minen (työsuojelunäkökulma). Lisäksi yhteistoiminnan lisääminen henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa 

osana työhyvinvoinnin parantamista.  

- toimien perustaminen (4 tointa) 
- henkilöstön joustavan käytön edellyttämän varautumisen ajantasaisuus 
- suunnitelmallisuuden korostaminen henkilöstöresurssien käytössä (tietoisuuden lisääminen)  

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Laadukkaat henkilöstöpal-
velut 
 

Sisäiset tarkastukset 
Asiakaspalaute / työnteki-
jät 
 

Havannoinnin ja 
palautteen pe-
rusteella palve-
lut ovat olleet 
käytettävissä.  

Henkilöstöjohtaja 
Henkilöstöjohtaja /esimie-
het 

Henkilöstön yhteisöllisyy-
den ja osallisuuden vahvis-
taminen 

Foorumit, vaikuttajaeli-
met, kyselyt, julkiset ko-
koukset/ palautteet ta-
pahtumista 

Koronan joh-
dosta lähitapaa-
misia jouduttiin 
karsimaan, jol-
loin yhteisölli-
syyden koke-
musta ei aina 
saavutettu. Osal-

Henkilöstöjohtaja /esimie-
het 
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lisuutta kuiten-
kin pystyttiin 
vahvistamaan 
etäkokouksin, 
palaverein ja 
info-tilaisuuksin.    

Henkilöstöresurssien riittä-
vyyden turvaaminen palve-
lutuotannossa (tuotetta-
vissa palveluissa) 

Virkojen ja toimien luku-
määrä 

Sosiaalitoimeen 
perustettiin 
kolme tointa ja 
vapaa-aika toi-
meen yksi toimi. 
Toimia lisää-
mällä pyrittiin 
turvaamaan 
muutoksessa 
palvelutuotan-
toa. Lisäksi hank-
keiden kautta li-
sättiin henkilös-
töresursseja.  

Esimiehet / henkilöstöjoh-
taja 
Lautakunnat ja hallitus 
sekä valtuusto 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Palvelujen saatavuuden tur-
vaaminen henkilöstöresurs-
sein osana matkailua  

Matkailijoiden palaute 
palvelujen saatavuu-
desta ja riittävyydestä 

Matkailijoiden 
palaute kohdis-
tui lähinnä va-
paa-aikapalve-
luihin. Kuntosali-
toiminnasta 
saatu palaute oli 
hyvää. Kehitet-
tävää löytyy 
edelleen liikun-
tapalveluissa 
(hiihtoladut- ja 
reitit, lasket-
telu). Johtosuh-
teiden kehittä-
minen osana 
palvelujen tuo-
tantoa on vielä 
suunnittelussa. 

Henkilöstöjohtaja, toi-
mialojen esimiehet 
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2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkeino-
jen edunvalvonta 

Palautteet tapahtumista 
/tuki elinvoimalle 

Todettu laaditun 
poro- ja luon-
taiselinkeinoihin 
liittyen lausun-
toja ministeri-
öön. 

Henkilöstöjohtaja 
Toimialat 

Palvelujen turvaaminen 
henkilöstöresurssein 

Tapahtumien lukumäärä Koronan vaiku-
tusten mini-
mointi. 

Henkilöstöjohtaja 
Toimialojen esimiehet 

Yhteistyö yritysten, järjestö-
jen sekä yhdistysten kanssa 
 
 

Itsearvio ja asiakaspalaut-
teet 

Eri foorumien 
palautteiden kä-
sittely sekä edel-
leen huomioimi-
nen toimin-
nassa. 

Hyvinvointiohjaaja 
Toimialojen esimiehet 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Puhdas luonto ja  
viihtyisä asuinympäristö 
 

Hiilineutraalin kunnan 
mittaristo 
Toimiva yhteistyö (roskat 
/ jätteet) ELY:n ja Lape-
con kanssa 

Yhteistyössä toi-
minnan kehittämi-
nen saatujen pa-
lautteiden perus-
teella. 

Henkilöstöhallinnon toimi-
jat, yritykset ja kuntalaiset 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osallistuminen ”Etätyön te-
kemisen” mahdollista-
miseksi työntekijöille sekä 
palvelun tietoisuuden lisää-
miseen eri tapahtumissa 
mm. huomioimalla ulko-
paikkakuntalaiset  

Arvio näkyvyyden vaikutuk-
sista   

Toteutui hy-
vin. Henki-
löstö harjaan-
tui käyttä-
mään eri etä-
järjestelmiä 
sekä omaksui 
toimintata-
poja mm.  
etäkokoukset 
ja –palaverit.  

 Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 

Työllisyys Lapin keskiar-
vossa 

Työllisyysaste sekä kunnan 
toimenpidesuunnitelma hy-
väksytty kunnanhallituksessa 

Työllistymistä 
vaikeutti ko-
rona, koska 
esim matkai-
lupalveluissa 
ei voitu työl-
listää suunni-
tellussa mää-
rin.  

Henkilöstöhallinnon toimi-
jat 
Kunnanhallitus 
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3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kaikki toimielimet ja vi-
ranhaltijat sitoutuneet 
lakeihin ja ohjeisiin 

Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntien sekä viranhal-
tijoiden päätösten pitävyys 

Päätösten pitä-
vyys oli korkealla 
tasolla.  

Henkilöstöhallinnon toimi-
jat 

Asiakkaita palvellaan 
”yhden luukun” periaat-
teella 

Asiakaskokemus Yhden luukun pe-
riaatteen perus-
teella palvelut oli-
vat saatavilla, 
mutta niiden saa-
tavuuden tiedot-
tamisessa on ke-
hittämistä.  

Henkilöstöhallinnon toimi-
jat 

Toimivat prosessit (hen-
kilöstö) 

Palvelut toimivat 
Yhteistyö toimii kaikissa 
toimielimissä ja proses-
seissa 
Palvelulupausten tarken-
nukset (muutostila tehtä-
väkohtaisista palvelukoh-
taisiin raportteihin) 

Pääosin palvelu-
prosessit toimi-
vat, mutta pro-
sessien noudatta-
misessa on edel-
leen kehittämistä. 

Henkilöstöjohtaja 
Toimialojen esimiehet 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osaamisen kehittäminen Käydyt kurssit ja osallistu-
jien lukumäärät 
Toimialakohtaiset tavoit-
teet 
Kehityskeskustelut käyty 
maaliskuun loppuun men-
nessä 

Kurssitarjontaa 
pidettiin yllä, to-
sin kurssit olivat 
etäkursseja. Ke-
hityskeskustelut 
käytiin maalis-
kuun loppuun 
mennessä.  

Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 

Arvoperustainen toiminta Työilmapiirikysely 
Huoneentaulu+ 
Henkilöstöraportti 

Toiminta huo-
neentaulun mu-
kaista.  

Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 

Työyhteisötaitojen kehittä-
minen 

Suunnitelmallinen koulu-
tus on aloitettu 

Työyhteisötai-
toja kehitettiin 
osana päivit-
täistä toimintaa.  

Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 

Hyvinvoinnin ja terveellis-
ten elämäntapojen tuke-
minen osana kuntalaisten 
hyvinvoinnin edistämistä 

Hyvinvointikysely Työilmapiiriky-
sely toteutettiin 
vuoden 2020 ta-
paan osana hy-
vinvointikyselyä. 

Henkilöstöjohtaja 
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Tulokset olivat 
keskiarvoisesti 
samaa tasoa 
kuin aiemmin. 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Talousarvion toteutumi-
nen 

Tilinpäätös 
Osavuosikatsaukset 
Kuukausiseuranta 

Henkilöstöalan 
talousarvioon 
tehtiin lisämäärä-
rahaesitys. Lisä-
määrärahatar-
peen aiheutti ar-
vioidut palkkajär-
jestelmän tekni-
sen päivittämisen 
sekä työsuojelun 
arvioitua suurem-
mat kustannuk-
set. Lisämäärä-
raha mahdollisti 
budjetissa pysy-
misen. Vuosikate 
jäi 14 000 euroa 
plussalla, koska 
myyntituotot ylit-
tyivät sekä palk-
kakustannukset 
jäivät suunnitel-
tua alhaisem-
maksi. 

Henkilöstöjohtaja, toi-
mialat ja -elimet 

    

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tavoitteita tukeva alu-
eellinen yhteistyö 
 
 
 

LSHP, TLN, TLK ja Pohjoisten 
Rajaseutukuntien neuvoston 
sekä Saamenlaiskäräjien 
kanssa pidetyt kokoukset 
Yhteiset edunvalvontakannan-
otot ja esiintymiset 
 

Tilannetietoa 
ylläpidettiin 
seuraamalla 
laadittuja kan-
nanottoja ja 
tehtyjä päätök-
siä. 

Toimielimet ja henkilöstö-
hallinnon toimijat 

Saamenkielen edistämi-
nen 

Kielistrategia toimeenpantu Kielistrategian 
mukainen toi-
minta (palkka-
/henkilöstöhal-
linnon palvelut 
myös saamen-
kielellä) 

Henkilöstöjohtaja / esimie-
het 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

      

Henkilöstötoimiala   TP 2019     TP 2020      TA 2021       TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   2 2 2 2 

 osa-aikaiset       

 

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja palkka-

tuella palkattuja)       

 kokoaikaiset       

 osa-aikaiset       

Yhteensä   2 2 2 2 
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Henkilöstö –toimialan talous 
 

Budjetti toteutui pääosin suunnitellusti vuonna 2020 laaditun ja hyväksytyn TA21 osalta. Lisämäärärahan 

arvioitu tarve aiheutui kesken talousarvioikauden kasvaneiden työsuojelukustannusten sekä käytössä ole-

van, palkkajärjestelmän teknisen päivittämisen johdosta.  

Palveluntuottaja palautti palvelumaksuja. Tämä näkyi arvioidussa palvelunostokustannuksissa.  

Myönnetty lisämääräraha riitti kattamaan arvioidut lisäkustannukset. Myyntituotoista tullut suunnittelema-

ton tulo sekä suunniteltua pienemmät palkkakustannukset vaikuttivat siten, että myönnetty lisämääräraha 

kirjautui ylijäämäksi.  

Toimintakate oli lopulta 14 000 ylijäämäinen lopulliseen budjettiin verrattuna, koska muut menot suhteessa 

tuloihin olivat suunniteltua pienemmät. 

 

 

 

HENKILÖSTÖ

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 5 5 8

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         6 -2 4 5 1 5

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 6 -2 4 10 6 14

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -152 -4 -156 -155 2 1 % -108

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -25 -1 -25 -26 0 -2 % -17

        Muut henkilösivukulut -6 0 -6 -5 1 22 % -3

   Henkilöstökulut yhteensä     -183 -5 -187 -185 2 1 % -128

   Palvelujen ostot           -86 -4 -90 -84 6 7 % -129

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 0 -3 -1 2 58 % -1

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -4 0 -4 -5 0 -10 % -2

   Muut toimintakulut         0 0 0 -2 -2 0

Toimintakulut yhteensä -276 -9 -285 -277 8 3 % -259

Toimintakate -270 -11 -281 -267 14 5 % -246

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Kehittäminen ja elinvoima -toimiala 2021 
 

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 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

Painopisteet: 

Enontekiön kunnan yritysneuvontapalvelut toteutetaan yhteistyössä Leader Tunturi-Lapin Yritykset ja idut -
hankkeen kanssa. 
 
Toimialalla on vilkas ja aktiivinen hanketoiminta. Hankekehittäjä aloitti tehtävässä tammikuussa 2021, joka 
on vauhdittanut hanketoimintaa.  
 
Vuonna 2021 syksyllä alkoivat: 

Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä ja Enontekiön kulttuurimatkailun kehittä-
minen –hankkeet.  
 
Jyppyrä-Paljasselkä –hanke on ollut valmistelussa. 
 
Enontekiön lentoasema: lentokenttäyhtiöitten perustaminen, lentokentän rahoitushakemus ja lentokentän 

omistuksen siirtyminen Enontekiön kunnalle.  

Aktiivinen kaavoittaminen ja vilkastunut tonttikauppa on näkynyt positiivisena taloudellisena tuloksena.  

Muutokset: 

Enontekiön Kehitys Oy:n toimitusjohtajuus ja liiketilojen isännöinti siirtyi Kiinteistö Oy Enontekiön Kunnan 

Asunnot:lle. 

Kehitysjohtaja irtisanoutui huhtikuussa, uusi kehitysjohtajan rekrytointi ja työsuhteen purkautuminen koe-

aikana lokakuussa. Hallitus päätti muuttaa kehitysjohtajan tehtävän elinvoimajohtajaksi, muutos astuu voi-

maan hallintosäännön saatua lainvoiman.  

Hallintosääntö valmistuu organisaatiouudistuksen jälkeen, jossa määritellään kehittämisen ja elinvoima -

toimiala mm. johtosuhteiden osalta. 
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Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Työllisyys Lapin keski-
tasoa 

Työttömyysaste Työttömien 
työnhakijoiden 
%-osuus työvoi-
masta 14,4 %  
Lapissa 11,4% 

kunnanhallitus, toimiala 

Kasvava yritystoiminta 

Kokonaisliikevaihto Yritysten toimi-
paikat 185, liike-
vaihto 
57 214 000 €. 
(Taloustutka) 

kunnanhallitus, toimiala 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yhteismarkkinoinnin 
tukeminen hanketoi-
minnalla 

Yhteismarkkinointityöryh-
män arvio matkailun uudis-
tumistyön eteneminen 

Yhteismarkkinointi 
on siirtynyt viestin-
nän toimialalle 
2020. Kunta mak-
saa 50 % työnteki-
jän palkasta. 
Enontekiön matkai-
lubrändi uudistet-
tiin ja alueen uudet 
verkkosivut avau-
tuivat 25.11.2021. 

kunnanhallitus, toi-
miala 

Saavutettavuuden 
edistäminen 

Enontekiön lentoaseman 
toiminnan jatkuminen 
Maantieliikenteen linjat 

Lentoaseman toi-
minta jatkuu. 
Maatieliikenteen 
linjat entisenlaiset. 
Keväällä lyhyt kut-
sutaksikokeilu Kola-
rin juna-asemalta 
Hettaan. Erämaa-
lennot ensimmäistä 
kertaa kunnan jär-
jestämänä (50 % 
tuki ELY-keskus). 
Huoli-ilmoitus vt21 

kunnanhallitus, toi-
miala 
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kuntoon liittyen toi-
mitettu laajasti. 
Kuntalaiskysely 
Enontekiön kunnan 
tiestöstä. 

Matkailun kasvun 
mahdollistavat kaavat 

Seuraavien kaavojen edis-
tyminen: Pohjois-Kilpisjär-
ven asemakaava; Kilpisjär-
ven yleiskaava; Paljasselän 
alueen kaava; Pikku-Jyppy-
rän kaava 

Pohjois-Kilpisjärven 
asemakaava ja Kil-
pisjärven yleiskaava: 
Kaavaluonnos viral-
lisesti nähtävillä 
11.6. - 16.7.2021. 
Paljasselän alueen 
kaavaan on tilattu 
alueliiketaloussuun-
nitelma ja kokonais-
vaikuttavuuden ar-
viointi. Kaavoituk-
sen eteneminen jat-
kuu vuonna 2022. 
Pikku-Jyppyrän 
kaava laitettu vi-
reille 7.5.2021, kaa-
valuonnos ollut vi-
rallisesti nähtävillä 
3.11. - 3.12.2021. 

kunnanhallitus, toi-
miala 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Maaseutupalvelujen jär-
jestäminen 

Maaseutupalvelujen ti-
lastot 

Maaseutupalve-
lut ostetaan 
Muonion kun-
nalta. Tilastoja ei 
vielä saatu. 
Kunnan lausunto 
MMM:lle porota-
louden haastei-
siin liittyen. 

kunnanhallitus, toi-
miala 

Poronlihan jalostamisen 
mahdollisuudet Enonteki-
öllä 

Selvitys aiheesta tehty Selvitystä ei ole 
tehty. 

kunnanhallitus, toi-
miala 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Vetovoimaiset tapah-
tumat 

Yhteistyössä mukana Arc-
tic Race of Norway 2021, 

Marianpäivien pe-
rinnemarkkinat ja 

toimiala 
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Hetan Musiikkipäivät, Ma-
rianpäivien perinnemark-
kinat, Enontekiön pilkki-
viikko, Väärtipäivät, joulu-
markkinat epidemiatilan-
teen salliessa 

Enontekiön pilkki-
viikko peruttiin 
(korona). 
Hetan Musiikkipäi-
vät järjestettiin 
poikkeusmenette-
lyin,  
Arctic Race of 
Norway järjestet-
tiin Kilpisjärvellä. 
Väärtipäivät ja 
joulumyyjäiset 
normaalisti. 

Hiilineutraali kunta -ta-
voitteet 

Hiilineutraalin kunnan toi-
menpideohjelman mukai-
set tavoitteet 
hanketoiminta 

Energiatyöryhmä: 
hankekehittäjän 
vastuualue. 
Toimenpideoh-
jelma: kehitysjoh-
tajan (kunnanjoh-
tajan) vastuualue. 

kunnanhallitus, ener-
giatyöryhmä, toimiala 

Järämä-Sturmbock –
sotamuseon toiminta 

Myyntimäärät, aukiolopäi-
vät 

Kävijämäärä 6225 
hlöä (4490 
vuonna 2020), 
aukiolopäivät 78 
(60), keskikesällä 
työharjoittelijan 
avulla auki joka 
päivä, 
myynti kasvoi 57 
% vuodesta 2021. 

toimiala 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yritysneuvontapalve-
lujen järjestäminen 

Yritysneuvonnan tilas-
tot 

Asiantuntijapalvelua 
26 kpl (alkavat  14 kpl 
+ toimivat 12 kpl) 

kunnanhallitus, toi-
miala 

kts. myös kohdat 2.1. 
ja 2.2. 
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3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Asioiden valmistelu 
hyvää tasoa 

Valitusten ja oikaisujen 
läpäisy alle 1% päätök-
sistä 

Oikaisuvaatimusten 
ja valitusten määrä 
on alle 1 % päätök-
sistä. 

valmistelijat ja päätök-
sentekijät 

Elinvoimaprosessi toi-
mii 

Palaute prosessiin osalli-
silta 

Käytössä kiertävä 
sihteeriys. Erillistä 
palautetta ei ole ke-
rätty. 

kehitysjohtaja 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Uudet työntekijät on 
perehdytetty tehtäviin 

Palaute kehityskeskus-
teluissa 

Palaute ei tiedossa 
(kehitysjohtaja ei 
enää tehtävässä). 

kehitysjohtaja 

Kehityskeskustelut 
käyty ja tehtäväkuvat 
tehty 

Tilastot Kehityskeskustelut 
pidetty ja tehtäväku-
vat tehty. 

kehitysjohtaja 

Työntekijöillä mahdolli-
suus jatkokoulutukseen 
tai vastaaviin 

Kurssien määrä 4 kurssia kehitysjohtaja 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Toimitaan talousarvion 
mukaisesti 

Tilinpäätös ylitys 220,60 € kunnanhallitus, toi-
miala, kehitysjohtaja 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Alueelliseen yhteistyö-
hön osallistuminen 

Tunturi-Lapin Kehitys ry., 
Tunturi-Lapin SYP-ryhmä, 
Tornionlaakson neuvosto, 
Visit Lyngenfjord, Kouto-
keinon kunta 

Alueelliseen yh-
teistyöhön osal-
listuttu kokouk-
sissa lukuun otta-
matta Koutokei-
non kuntaa. Visit 
Lyngenfjordin 
kanssa yhteinen 
kohde- ja reitti-
esite. 

kunnanhallitus, toimiala 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

 

Kehittäminen ja elinvoima TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   3,0 2,0 2,0 1 

 osa-aikaiset       

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset   1,0 2,0 3,3 2,7 

 osa-aikaiset       

      

Yhteensä   4,0 4,0 5,3 3,7 
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Kehittäminen ja elinvoima –toimialan talous 
 

Toimialalle tulleet uudet ja muuttuneet toiminnot aiheuttivat haasteita budjetointiin. 

Kaavoitusmenot siirtyivät kehittämiseen ja elinvoimaan syksyllä 2020.  

Vuoden 2021 talousarviota tehdessä ei ollut käsitystä minkälaisia ja kuinka suuria kustannuksia kaavoituk-
seen kuuluvat kulut ovat henkilöstömenojen lisäksi. Kaavoitukseen (asemakaavoitus ja yleiskaavoitus) oli 
budjetoitu vuodelle 2021 kokonaisuudessaan 54200 €. Toteutuneet kustannukset asemakaavoituksen ja 
yleiskaavoituksen osalta olivat yhteensä 105503,68 €, ylitys yhteensä 51303,68 €.  
 
Arctic Race of Norway tapahtumaan saatiin 30000 € lisätalousarvio. Kansainvälinen tapahtuma Kilpisjärvellä 
toi maailmanlaajuista näkyvyyttä. 
 
Palveluiden ostot olivat budjetoitua suuremmat kehittämisessä ja tutkimuksessa, maaseutupalveluissa ja 

työllisyyspalveluissa. 

Hanketukien osalta ennakoimatonta/budjetoimatonta tuloa.  
 
Vuokrakulut ovat kasvaneet vuokranmuutoksen ja loppuvuoden hankehenkilöstön toimistotilatarpeiden 
kasvun myötä.  
 

 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       87 

 

 

 

  

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        35 0 35 39 5 14 % 32

   Maksutuotot                0 0 0 9 9 0

   Tuet ja avustukset         0 0 0 29 29 83

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 35 0 35 78 43 126 % 115

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -182 0 -182 -185 -3 -2 % -141

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -50 0 -50 -43 8 15 % -35

        Muut henkilösivukulut -7 0 -7 -6 2 24 % -4

   Henkilöstökulut yhteensä     -240 0 -240 -233 6 3 % -179

   Palvelujen ostot           -232 -38 -270 -307 -37 -14 % -309

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 -4 -18 -21 -3 -16 % -26

   Avustukset                 -22 0 -22 -20 2 7 % -23

   Vuokrakulut                 -21 0 -21 -26 -4 -20 % -26

   Muut toimintakulut         -27 0 -27 -22 5 17 % -83

Toimintakulut yhteensä -557 -42 -598 -630 -32 -5 % -646

Toimintakate -522 -42 -564 -552 11 2 % -531

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Elinvoimalautakunta  
 

Elinvoimalautakunnan alaisia toimialoja ovat infrastruktuuri, opetustoimi ja varhaiskasvatus. 

Elinvoiman palvelualan toiminta vuonna 2021: 

Vuosi 2021 oli elinvoiman palvelualan kolmas. Palveluala koostuu kahdesta toimialasta: kehittäminen ja 

elinvoimasta, sekä infrastruktuurista. Palvelualaa johtaa kehitysjohtaja, joka toimii myös kehittäminen ja 

elinvoima -toimialan toimialajohtajana. Kulunut vuosi piti olla palvelualalla organisaatiomallin vakiinnutta-

misen vuosi.  

Elinvoiman osalta Enontekiön kunta jatkoi kehittymistä. Merkittävimmät toimet vuonna 2021 kohdistuivat 

palvelualueen osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuden varmistamiseen ja yritysten tukemiseen. 

Henkilöstöä rekrytoitiin eri hankkeisiin, vaikka muuten henkilömäärä väheni vuoden 2021 aikana. Palvelu-

alueen johtajan työstä suurin osa meni saavutettavuuden toteuttamiseen ja yritysten tukemistyöhön. Pal-

velualueella jäi näistä syistä tekemättömiä töitä, koska resrursseja suunnattiin em. asioiden hoitoon.  

Palvelualalla vuosi 2021 oli strategisen saavutettavuuden turvaaminen ja henkilöstön kehittäminen sekä 

hanketoiminnan suunnittelu mm. työllisyys- ja kulttuurimatkailuhankkeet. 
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Infrastruktuuri –toimiala 2021 

 
 

Toimialan tehtävät 

Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuol-

toa, mittaustoimesta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, 

kunnan metsistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, rakennusvalvonnasta sekä 

maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- sekä valvontaviranomaistehtävistä. 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

--- 

 

   Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Uusi Luppokoti suunni-
teltu ja  rahoitusmalli 
selvitetty 

Päätös tehty toimieli-
missä 

Päätös tehty keväällä 
2022 

Infrastruktuurin toimiala 

Kilpisjärven rivitalo suun-
niteltu ja toteutusmalli 
päätetty 

Päätös tehty toimieli-
missä 

Kiinteistöyhtiö toteut-
taneen 

Infrastruktuurin toimiala 

 

2. ELINVOIMA 

 

2.1 Matkailun edistäminen 
 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kelkkaurat kunnossa 
Asiakaspalaute ja huo-
mautukset 

Ei ole, Palojoensuun 
uran uudelleen ohjaus. 

Infrastuktuurin toimiala 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Yhteistyö toimii Asiakaspalaute Ei ole Infrastruktuurin toimiala 
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2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yleiset alueet hoidettuna Yleiset alueet hoidettuna Kyllä Infrastruktuurin toimiala 
 

    

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 
 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Lentokenttäinvestoinnin to-
teutus 

Määrärahan käyttöaste Ei ole voitu kilpai-
luttaa ilman 
myönteistä rahoi-
tuspäätöstä 

Infrastruktuurin toimiala 

Ympäristön viihtyisyyden 
lisääminen 

Tukityöllistettyjen 
määrä 

3 Infrastruktuurin toimiala 

3. JOHTAMINEN 
 

3.1 Hyvä hallinto 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kaikki toimielimet ja viran-
haltijat sitoutuneet lakeihin 
ja ohjeisiin 

Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntien sekä viran-
haltijoiden päätösten pi-
tävyys 

Viranhaltijapäätökset 

ok. 

Palvelualueet 

Asiakkaita palvellaan ”yh-
den luukun” periaatteella 

Asiakaskokemus Ei palautetta Palvelualueet 

Toimivat prosessit (henki-
löstö, hyvinvointi, elin-
voima, hallinto) 

Palvelut toimivat Yhteis-
työ toimii kaikissa 
toimielimissä ja proses-
seissa 

Ok Palvelualueet 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 
Osaamisen kehittäminen Käydyt kurssit ja osallistu-

jien lukumäärät 
Ei  ollut Henkilöstön palvelualue 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       91 

Kehityskeskustelut toi-
meenpantu 

Kehityskeskustelut käyty 
100 
%:sti 

Kyllä Esimiehet 

    

 

3.3 Kestävä talous 

 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kestävä talous Talousarvio toteutunut suun-
nitellusti 

Kyllä Vastuuviranhaltijat 

Toimiala 

Investointisuunnitelma re-
alistinen 

Investointisuunnitelma to-
teutettu 75 %:sti, omalta 
osalta 

Aloitettujen investoin-
tien toteuma n. 60% , 
pois lukien lentoaseman 
investointi 

Vastuuviranhaltijat Toi-
miala 

Kiinteistöveroselvitys Selvitystyö saadaan alkuun Esiselvitys valmistunut Lautakunta 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

 

Tavoite Mittari Toimiala Vastuu 
Tavoitteita tukeva 
alueellinen yhteistyö 

Mahdolliset vierailut 
lähialueilla 

Ei ollut 2021 Vastuuviranhaltijat Lautakunta 

Yhteistyö alueella toi-
mivien yrit- täjien 
kanssa toimii 

Toimielimet, kaikki pal-
velu- ja toimialat sekä yh-
tiöt 

Investoinnit ja toimin-
nat kilpailutettu. 

Toimiala 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

 

Infrastruktuuri TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   9,0 8,0 8,0 8,0 

 osa-aikaiset       

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset   1,0    

 osa-aikaiset       

      

Yhteensä   10,0 8,0 8,0 8,0 
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Infrastruktuuri –toimialan talous 
 

Henkilöstökulujen ylityksessä vaikuttaa vesihuollon häiriötilanne keväällä, tämä näkyy vastaavasti myynti-

tuottojen nousussa. Muissa toimintatuotoissa näkyy maa-alueiden myyntituotot. Muilta osin talous nou-

datti budjetoitua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUURI

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        290 0 290 328 38 13 % 246

   Maksutuotot                42 0 42 51 10 23 % 55

   Tuet ja avustukset         2 0 2 15 13 712 % 7

   Vuokratuotot 439 0 439 445 6 1 % 412

   Muut toimintatuotot       12 0 12 612 599 4834 % 133

Toimintatuotot yhteensä 785 0 785 1 451 666 85 % 853

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -295 0 -295 -337 -42 -14 % -304

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -90 0 -90 -104 -14 -16 % -99

        Muut henkilösivukulut -11 0 -11 -11 0 -1 % -8

   Henkilöstökulut yhteensä     -396 0 -396 -452 -57 -14 % -411

   Palvelujen ostot           -485 -30 -515 -459 56 11 % -289

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -223 0 -223 -266 -43 -19 % -220

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -98 0 -98 -81 17 18 % -63

   Muut toimintakulut         -8 0 -8 -8 1 10 % -31

Toimintakulut yhteensä -1 211 -30 -1 241 -1 266 -25 -2 % -1 014

Toimintakate -425 -30 -455 185 641 141 % -161

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Opetustoimi -toimiala 2021 
 

Toimialan tehtävä  

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

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

Painopistealueina edelleen oppilaiden opetus ja hyvinvointi. Lukion säilyttäminen elinvoimaisena. 

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Laadukkaat perus ja lu-
kiokoulutus suomen ja 
saamenkielellä 

Sisäiset tarkastukset, op-
pilaiden valmistuminen 
Saamen kielirikasteinen 
opetus toimii 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori  
Elinvoimalautakunta 

Terveelliset elämäntavat: 
aktiivisiin ja terveellisiin 
elämäntapoihin opetta-
minen ja kannustaminen, 
yhteisöllisyyden luomi-
nen 

Sairauspoissaolot pienem-
mät kuin v. 2019 
Hyvinvointikysely 

Hyvinvointikysely 
toteutui. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori  
Elinvoimalautakunta 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yritystoimintaan tutustut-
taminen 

Yritysvierailujen määrä ja 
TET-viikot 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkei-
noihin tutustuminen 

Monialaisten oppimiskoko-
naisuuksien toteutuminen, 
Tet-päivät 

Toteutui. Elinvoiman palvelualue, 
tukeva vastuu: kaikki 
muut 

Paikallisen ruoan (lähi-
ruoka) saaminen ruoka-
pöytiin 

Lähiruoan prosentti koulu-
ruokailuissa 

Toteutui. Kaikki palvelualueet 
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2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Puhdas luonto ja  
viihtyisä asuinympäristö: 
koulun ympäristön siis-
teys ja jätteiden kierrätys 

Itsearviointi, palaute op-
pilailta, huoltajilta ja 
vierailijoilta 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Myönteinen kuntakuva 
Palaute Toteutui. Opetustoimi 

Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yritystoimintaan tutustut-
taminen 

Yritysvierailujen 
määrä, TET-toiminta 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kaikki toimielimet ja vi-
ranhaltijat sitoutuneet 
lakeihin ja ohjeisiin 

Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntien sekä viran-
haltijoiden päätösten pi-
tävyys 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
Elinvoimalautakunta 

Asiakkaita palvellaan 
”yhden luukun” periaat-
teella 

Asiakaskokemus Toteutui. Palvelualueet 

Toimivat prosessit (hen-
kilöstö, hyvinvointi, elin-
voima, hallinto)  

Palvelut toimivat 
Yhteistyö toimii kaikissa 
toimielimissä ja proses-
seissa 
Tiedonkulku 

Toteutui. Palvelualueet 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osaamisen kehittämi-
nen 

Käydyt kurssit ja osallistu-
jien lukumäärät 
Etäopetusvalmiuden ja -
osaamisen kehittäminen 
Kehityskeskustelut käyty 
maaliskuun loppuun men-
nessä 

Kaikki toteutuivat. Henkilöstön palvelualue 
Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

Arvoperustainen toi-
minta 

Työilmapiirikysely 
Kuntastrategia toimii 
Huoneentaulu 
Työyhteisötaitojen kehit-
täminen; koulutukset 
aloitettu 

Hyvinvointikyselyn 
yhteydessä, toteutui. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 
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3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Talousarvion toteutumi-
nen 

Tilinpäätös 
Osavuosikatsaukset 
Kuukausiseuranta 

Lisäbudjettia jou-
duttiin hakemaan. 

Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tavoitteita tukeva alu-
eellinen yhteistyö 

Mahdolliset oppilasvierai-
lut lähialueilla  

Toteutui osittain. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

Saamenkielen edistämi-
nen 

Kielistrategia toimeen-
pantu 
 

Toteutui. Opetustoimi 
Hallinnollinen rehtori 

 

 

Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

      

Opetustoimi TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   34,0 31,0 36,0 34,5 

 osa-aikaiset   2,0 2,0   

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset   4,0 3,0 2,0 3,0 

 osa-aikaiset   1,5 0,5  1,0 

      

Yhteensä   41,5 36,5 38,0 38,5 
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Opetustoimi -toimialan talous 
 

Toimintatuotot olivat suuremmat kuin edellisvuonna, johtuen saamenopetuksen avustusmäärästä. Osa saa-

menopetuksen avustuksista maksetaan arvion perusteella etukäteen ja osa laskennan jälkeen seuraavana 

vuonna. Syyslukukaudella 2021 oli enemmän saamenopetusta kuin oli arvioitu, johtuen yhdestä saa-

menopettajan toimesta ja täten tuntimäärän kasvusta. Muissa toimintatuotoissa ei ollut merkittäviä poik-

keamia. 

Toimintakuluissa henkilöstökulut olivat hieman suuremmat kuin edellisvuonna, johtuen palkankorotuksista. 

Samoin palvelujen ostoissa taksikuljetukset olivat suuremmat kuin edellisvuonna, johtuen uusista kuljetus-

sopimuksista sekä useammista kuljetuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tosin hieman pienempi kuin edel-

lisvuonna. Muissa toimintakuluissa ei ollut merkittäviä poikkeamia edellisvuoteen nähden. 

 

 

 

OPETUSTOIMI

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 14 14 10

   Maksutuotot                2 0 2 8 6 318 % 4

   Tuet ja avustukset         326 0 326 398 72 22 % 397

   Vuokratuotot 0 0 0 7 7 2398 % 7

   Muut toimintatuotot       1 0 1 2 1 76 % 3

Toimintatuotot yhteensä 330 0 330 430 100 30 % 421

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 658 -33 -1 691 -1 833 -142 -8 % -1 806

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -336 -6 -341 -358 -17 -5 % -349

        Muut henkilösivukulut -70 -1 -71 -55 16 22 % -48

   Henkilöstökulut yhteensä     -2 064 -40 -2 104 -2 247 -143 -7 % -2 204

   Palvelujen ostot           -742 -140 -882 -877 5 1 % -678

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -195 0 -195 -159 36 18 % -234

   Avustukset                 0 0 0 0 0 0

   Vuokrakulut                 -43 0 -43 -31 12 28 % -21

   Muut toimintakulut         -7 0 -7 -3 4 52 % -10

Toimintakulut yhteensä -3 051 -180 -3 231 -3 317 -87 -3 % -3 147

Toimintakate -2 721 -180 -2 901 -2 887 14 0 % -2 726

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Varhaiskasvatus -toimiala 2021 
 

Toimialan tehtävä  

• Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko 
Hetassa ja ryhmäperhepäiväkodit Kilpisjärvellä ja Karesuvannossa. Tarvittaessa saamenkielinen var-
haiskasvatus ostopalveluna Ruotsin Karesuvannon päivähoitoyksikkö Lávvusta.  

• Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä. 

• Edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, op-
pimisen ja kehittymisen edellytykset. 

• Tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista. 

• Huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettä-
essä ja siitä päätettäessä. 

• Toteuttaa Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa vuonna 2021. 
 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Laadukas 
varhaiskasvatus 
sekä suomen että 
saamen kielellä. 
Saamen kielen ja 
kulttuurin 
edistäminen. 
Osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden 
ja tasa-arvon 
toteuttaminen 
vasu:n pohjalta. 
Toimintaympäristö
n luominen 
hyvinvointia ja 
osallisuutta 
tukevaksi. 
Kannustaminen 
monipuoliseen 
liikkumiseen ja 
kestävän 

Vanhempainillat/ osallistujat  
 
Varhaiskasvatussuunnitelma
n toteutuminen  
 
Tapahtumat/toiminta, 
yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa, 
 
 
Sisäisen ja ulkoisen toimin-
nan/ palvelun arviointi,  
 
 
Itsearviointi 
 

4 /12 hlöä,                              2 
pihatapahtumaa 
 
Toiminta suunniteltu ja 
toteutettu 
varhaiskasvatussuunnitelma
n mukaisesti. 
 
Revontuliopiston viikoittaiset 
ohjatut musiikki- ja 
tanssituokiot Riekossa. 
Musiikkituokiot etänä 
ryhmäperhepäiväkoteihin. 
 
Asiakaskysely, 
vastausprosentti 28,5 
 
 
Toiminta toteutunut 
tavoitteiden mukaisesti. 
 

Varhaiskasvatukse
n päällikkö 
Varhaiskasvatus 
Hyvinvointiprosess
i 
Elinvoimalauta-
kunta 
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elämäntavan 
tukeminen. 
Monialainen 
yhteistyö 
opetustoimen, 
sosiaalihuollon ja 
neuvolan kanssa. 
Yhteishengen ja 
myönteisen 
ilmapiirin 
vahvistaminen. 
 

Monialainen yhteistyö 
toteutunut, lähitapaamisia ei 
ole ollut koronaepidemiasta 
johtuen. 
 
Henkilöstön 
hyvinvointipäivät 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Vuorohoito mahdollistaa 
matkailualan palveluissa 
työskentelevien 
huoltajien työn. 
 

 
 
Itsearviointi 

 
 
Toteutunut 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö  
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja 
luontaiselinkeinotietoisuuden 
lisääminen  
 

 
Itsearviointi 
 

 
Paikallisten elinkeinojen ja 
elämäntavan arvostus 
sisältyy paikalliseen 
varhaiskasvatussuunnitelma
an, jonka mukaisesti 
suunniteltiin ja toteutettiin 
varhaiskasvatusta. Erityisesti 
saamelaisen 
varhaiskasvatussuunnitelma
n mukaisessa toiminnassa 
näkyivät poro- ja 
luontaiselinkeino ja 
saamelaiskulttuuri.  

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö 
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Ympäristökasvatus: kestävä ja 
hyvä luontosuhde lähiluonnosta 
 
Laadukas varhaiskasvatus, joka 
houkuttaa lapsiperheitä. 
 

Suunnitelma 
 
 
Varhaiskasvatuksen 
piirissä olevien 
lasten lukumäärä 

Kesken 
 
 
46 
 
 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö, 
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 
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Varhaiskasvatuspalveluiden 
saavutettavuus. 

 
Sijoitusaikataulu var-
haiskasvatukseen 
 

 
2-4 viikkoa 

Myönteinen kuntakuva   Palvelualueet ja kuntalai-
set 
 

    

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Yrittäjyysmäisen 
toimintakulttuurin  
vahvistaminen 
varhaiskasvatuksessa ja 
työyhteisössä 
 

 
Itsearviointi 

Toteutunut osittain, 
vielä kehittämistä. 
 

Varhaiskasvatuksen 
päällikkö  
Varhaiskasvatus 
Elinvoimalautakunta 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kaikki toimielimet ja vi-
ranhaltijat sitoutuneet 
lakeihin ja ohjeisiin 
 

Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntien sekä 
viranhaltijoiden päätösten 
pitävyys 
 

Asioiden 
valmistelu ja niistä 
tiedottaminen 
ollut avointa. 
Viranhaltijoiden 

päätökset ja toi-

mielimien pöytä-

kirjat verkossa. 

Palvelualueet 
 

Asiakkaita palvellaan 
”yhden luukun” periaat-
teella 
 

Asiakaskokemus  
 

Toteutui. 
Yhteistyö 
sosiaalitoimen ja 
neuvolan kanssa 
toiminut hyvin.  

Varhaiskasvatus 
Palvelualueet 
 

Toimivat prosessit (hen-
kilöstö, hyvinvointi, elin-
voima, hallinto) 

Palvelut toimivat 
Yhteistyö toimii kaikissa 
toimielimissä ja proses-
seissa 

Toteutui Varhaiskasvatus 
Palvelualueet 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osaamisen kehittäminen 
 

Käydyt kurssit ja osallis-
tujien lukumäärät 
Toimialakohtaiset tavoit-
teet 

EA-kurssi/12 hlöä 
Opintokursseja 6/4 
hlöä 

Varhaiskasvatus Varhais-
kasvatuksen päällikkö 
Henkilöstön palvelualue 
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Kehityskeskustelut  käyty 
maaliskuun loppuun 
mennessä 

Tuntuva-hanke/13 
hlöä 
Karvin arviointi-ko-
keilu/6 hlöä  
 
Toteutui 

Asiakaspalvelu onnistu-
nut 

Asiakaspalautteet Asiakaskysely Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen pääl-
likkö 

Sijaisuuskulut kohtuulli-
set 

Sijaisuuskulut  pienem-
mät kuin 2020 

 Sijaiskulut n.20%  
suuremmat. 

Varhaiskasvatus, Varhais-
kasvatuksen päällikkö 

 Arvoperustainen toi-
minta 
 

Työilmapiirikysely 
Kuntastrategia toimii 
Huoneentaulu  

Toteutui Varhaiskasvatus Varhais-
kasvatuksen päällikkö 
Henkilöstön palveluala 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Talousarvion toteutumi-
nen 

Tilinpäätös 
Osavuosikatsaukset 
Kuukausiseuranta 

Ylijäämäinen. 
Toteutuneet 
Oma seuranta 

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen pääl-
likkö 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tavoitteita tukeva alu-
eellinen yhteistyö 

Kuntien välinen yhteistyö 
Saamelaiskäräjien kanssa 
pidetyt kokoukset 

Kokoukset/tilai-
suudet  14 kertaa 
 
5 kertaa 
 
 

Varhaiskasvatus  
Varhaiskasvatuksen pääl-
likkö 
 

Saamenkielen edistämi-
nen 

Kielistrategia toimeen-
pantu 

Saamenkielinen 
varhaiskasvatus 
ja täydentävä var-
haiskasvatus. Lo-
makkeet saamen-
kielellä. 
Nimetty saamen-
kielinen henkilö. 
Kehittämistä:  
varhaiskasvatuk-
sen kotisivujen 
saaminen  saa-
menkieliseksi. 

Varhaiskasvatus Varhais-
kasvatuksen päällikkö  
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

      

Varhaiskasvatus TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   12,0 11,0 11,0 11,0 

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

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

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

 osa-aikaiset   1,0    

      

Yhteensä   15,0 14,0 14,0 14,0 
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Varhaiskasvatus –toimialan talous 
 

Budjetoidut tulot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Syynä tähän oli 1.8.2021 voimaan tullut asia-

kasmaksulaki (1052/2020), jonka mukaisesti asiakasmaksujen perusteena olevat tulorajat nousivat 31 pro-

senttia. Muutos näkyi varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulojen alenemisena 14 prosenttia arvioituihin 

tuloihin. Tulot ja avustukset olivat 3 prosenttia arvioitua suuremmat, joten kokonaisuudessaan toimintatu-

lojen lasku oli 2 prosenttia.  Vuoteen 2020 verrattuna toiminnan tulot laskivat erityisesti tukien ja avustus-

ten osalta, koska saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa oli lapsia määrällisesti vähemmän kuin vuonna 

2021. Saamenkielisen varhaiskasvatuksen tuki ja avustus (n. 4000 e/lapsi) perustuu vuoden aikana hoidossa 

olevien lasten määrään.  

Toimintakuluissa avustukset (kodinhoidon tuki ja kuntalisä) olivat ennakoitua pienemmät. Edelliseen vuo-

teen verrattuna avustusten määrä 9,5 prosenttia pienempi. Vuokrakulut, kuten rakennusten, leasingvuok-

rat, koneiden ja laitteiden vuokrat olivat pienemmät budjetoituun nähden. 

Vuoden 2021 tulos oli ylijäämäinen 52 000 euroa sisältäen Ryhmäperhepäiväkoti Touhulan korvaavia tiloja 

varten siirretty lisäraha 10 000 euroa.  

 

VARHAISKASVATUS

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        0 0 0 0 0 0

   Maksutuotot                33 0 33 28 -5 -14 % 29

   Tuet ja avustukset         52 0 52 55 3 6 % 61

   Vuokratuotot 0 0 0 0 0 0

   Muut toimintatuotot       0 0 0 0 0 0

Toimintatuotot yhteensä 85 0 85 83 -2 -2 % 90

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -488 0 -488 -475 13 3 % -462

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -112 0 -112 -108 4 3 % -102

        Muut henkilösivukulut -22 0 -22 -16 6 28 % -12

   Henkilöstökulut yhteensä     -622 0 -622 -599 23 4 % -576

   Palvelujen ostot           -88 -10 -98 -88 9 10 % -85

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 0 -32 -35 -3 -11 % -40

   Avustukset                 -80 0 -80 -66 14 17 % -73

   Vuokrakulut                 -23 0 -23 -11 11 49 % -8

   Muut toimintakulut         -1 0 -1 -1 0 -3 % 1

Toimintakulut yhteensä -845 -10 -855 -801 54 6 % -781

Toimintakate -760 -10 -770 -718 52 7 % -691

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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 Hyvinvointilautakunta 

 

Hyvinvointilautakunnan alaisia toimialoja ovat sosiaalitoimi ja vapaa-aika/ nuoriso/ kultuuri. 

Hyvinvoinnin palvelualueella kyettiin tuottamaan lakisääteiset sekä pääosin tavoitteiksi asetetut palvelut. 

Koronarajoituksista johtuen osa hyvinvoinnin palvelualueen tapahtumista jouduttiin perumaan. Lisäksi 

Vammaispalvelujen työ ja päivätoimintapalvelut olivat osin keskeytettynä. Koronarajoitukset vähensivät 

myös ostopalvelujen käyttöä.  Näiltä osin kaikkiin tavoitteisiin ei päästy. Etäyhteyksin toteutettujen tapaa-

misten määrä lisääntyi merkittävästi, joka vaati osin uusien toimintatapojen omaksumista. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen liikunnallisten tapahtumien osalta järjestettiin ikäihmisille liikunta-

vuoroja vuoden alussa käyttöönotettuun kuntosaliin. Kuntosalin sekä liikuntahallin käyttötarpeet kasvoivat 

vuoden mittaan. Sisäliikuntarajoitusten johdosta esimerkiksi ulkoliikuntamahdollisuuksia ylläpidettiin koros-

tetusti. Kuntalaisia kehotettiin liikkumaan koronaturvallisesti, johon kunnassa on erinomaiset mahdollisuu-

det.  

Sisä- ja ulkoliikuntatilat sekä kirjasto mahdollistavat monipuolisien sekä laadukkaiden palvelujen tuottami-

sen. Hyvinvoinnin 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 pal-

velutaso ylläpidettiin tavoitteen mukaisesti.  

Vapaa-aikapalveluja mm. hiihtolatuja ylläpidettiin pitkälle kevääseen. Tällä mahdollisti kuntalaisten liikku-

misen koronaturvallisesti kodin ulkopuolella.  Lisäksi kirjastopalveluiden uudelleenjärjestelyillä mahdollis-

tettiin kirjojen lainaustoimintaa. Nuorisotoimessa tarjottiin palveluja henkilökohtaisin tapaamisin sekä so-

veltuvin osin etäyhteyksien. Etsivän nuorisotyön henkilöstökustannuksiin saatiin edelleen avustusta AVI:lta. 

Nuorten toimintaa mahdollistettiin mm Discord-Kieppi toiminnan avulla. Lisäksi toimintaa Kiepissä mukau-

tettiin niin, että rajoitusten mukaisesti kokoonnuttiin pienemmissä ikäluokkaryhmissä mahdollisuuksien 

mukaan. 

Opetus- ja vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimiloilla kehitettiin osallissuutta mm. lisäämällä oppilaskunnan 

ja nuorisoneuvoston välistä yhteistyötä, yhdistysten ja vapaa-aikavastaavan sekä yhdistysten välillä.  

Päiväkoti Riekon korjaustyöt muuttivat loppuvuonna varhaiskasvatuksen arjen toimintaa. Hyvinvointipalve-

lujen tuottaminen oli edelleen haasteellista vanhustenhuollon palveluissa Luppokodilla rakennusteknisten 

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 pal-

velualueen toimialoilla pystyttiin vaikuttamaan, eli hankinnat ja palkkausmenot pysyivät suunnitelmien mu-

kaisina. Kustannusten ennakointi on haastavaa, koska asiakkaiden palvelujen tarve voi vaihdella suuresti 

vuositasolla ja palveluntarpeita on mahdotonta arvioida etukäteen tarkasti talousarviota laadittaessa. Sosi-

aalitoimessa kustannukset ylittyvät lastensuojelun ja vammaispalvelujen osalta. Nämä kustannukset ovat 

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

lisäävät kustannuksia ennakoimattomasti. 

Koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset vaikeuttivat työllisyyden tukemista, työllistämiselle asetettuja 

tavoitteita ei pystytty saavuttamaan ja mm työllistymistä edistäviä palvelujen järjestäminen oli haastavaa. 
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Luppokodin rakennus on tyydyttävässä kunnossa ja tämä vaatii uuden rakennuksen rakentamista. Kare-

suvannon opetuksen ja varhaiskasvatuksen tilat vaativat rakennusteknisiä korjauksia, joilla niiden käyttöai-

kaa saatiin jatkettu loppuvuoden 2021.    

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

paa-aikatoimen varastointitilat ovat riittämättömät. Materiaalista suurin osa joudutaan kausivarastoimaan 

ulkotiloissa. Materiaalin käytettävyyden sekä elinkaaren pidentämiseksi kuntaan tarvitaan lisää varastoin-

tiin sopivaa tilaa. talousarvion investointiosaan varattiin 30 000 euron määräraha vuodelle 2022, varastoin-

titilojen suunnittelutyöhön. 
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Sosiaalitoimi -toimiala 2021 
 

Toimialan tehtävä  

• Vastata yhdenmukaisin perustein myönnettyjen lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä, 
kehittämisestä ja sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä suomen ja saamenkielellä. 
 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

• Ikäihmisten kotona asumista on tuettu asiakaslähtöisesti voimavaralähtöisellä työotteella. Kotona 
asumista tukevaa palvelutuotantoa on pyritty käynnistämään, mutta henkilöstövajeen vuoksi yh-
teistyö sidosryhmien ja toimialojen välillä on jäänyt vähäiseksi.   

• Sosiaalityössä on painotettu työn suunnitelmallisuutta ja palvelujen painopistettä on siirretty kor-
jaavasta työstä varhaiseen tukeen. Varhaisempaa tukea on käynnistetty vahvistamalla verkostoyh-
teistyötä sote-palveluissa työskentelevien muiden työntekijöiden kanssa. 

• Erityishuoltolain tai vammaispalvelulain perusteella on järjestetty päivä- ja työtoimintaa edistä-
mään toiminnassa mukana olevien ihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hy-
vinvointia. 

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Laadukkaat perus-
palvelut 

Ajantasaiset asiakas-
suunnitelmat, asiakaspa-
laute, itsearviointi 
Hyvä yhteistyö peruster-
veydenhuollon kanssa 

Palvelusuunnitelmia päivitetty 
toimintakeskuksen asiakkaiden 
osalta. 
Lastensuojelun asiakassuunni-
telmat ovat ajantasaiset. Toi-
mintakeskus Hyrylässä tehty 
asiakaspalautekysely. Peruster-
veydenhuollon kanssa neuvotel-
laan säännöllisesti.  

 
Vastuuviranhaltijat, 
toimialan henkilöstö 

Terveellisten elä-
mäntapojen tuke-
minen osana sosi-
aalipalveluja 

terveyteen ja hyvinvoin-
tiin liittyviin hankkeisiin 
ja kampanjoihin osallis-
tuminen 

Toimintakeskuksessa liikunta-/ 
hyvinvointituokioita pidetty hy-
vinvointiohjaajan ja fysiotera-
peutin ohjaamina.  
Tunturi-Lapin perheleiri toteu-
tettiin Muonion Särkijärvellä.  
Yhteistyötä tehty omaishoita-
jien tapaamisten ja Mettätera-
pija-leirien osalta SamiSoster 
järjestön kanssa. 
 

Toimialan henkilöstö 
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2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Positiivinen viestintä 
kunnan ja toimialan pal-
veluista 

Itsearviointi 
Myönteistä viestintää on 
harjoitettu.  

Toimialan henkilöstö 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkei-
nojen edunvalvontaan 
liittyvä palveluohjaus 

Asiakaspalaute, it-
searviointi 

Asiakkaiden palveluohjauksessa 
on huomioitu poro- ja luon-
taiselinkeinot. Veahkki-palvelut 
toimineet. 

Toimialan henki-
löstö 

Paikallisen lähiruuan saa-
minen ruokapöytiin 

Lähiruokien tar-
joilu asiakastarjoi-
luissa. Lähi-/perin-
neruokien valmis-
tamistapahtumat 
asiakkaiden 
kanssa. 

Koronaviruspandemian takia ra-
joitustoimia liittyen asiakkaiden 
kanssa tapahtuviin ruokien val-
mistamiseen. Lähiruokaa on tar-
jolla ateriapalveluissa.  

Toimialan henki-
löstö 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

    

Puhdas luonto ja viih-
tyisä asuinympäristö 

toimiva jätehuolto, kierrä-
tys ja ympäristöystävällisiä 
ratkaisuja toimialan eri yk-
siköissä 
 

Vammaisten työ- ja päivä-
toiminnassa käytetty kier-
rätysmateriaaleja tuottei-
den valmistuksessa. 

Johtava sosiaalityön-
tekijä 
Vanhustenhuollon 
palvelupäällikkö 
Hyrylän ohjaaja 

Myönteinen kunta-
kuva; myönteinen vies-
tintä liittyen kuntaan 
yleensä ja erityisesti 
omaan toimialaan 

Laadullinen itsearvio Sosiaalitoimen asiakaspal-
velussa, sekä toimialan 
yhteistyössä seudullisesti 
tai maakunnan osalta ol-
laan tavoitettavissa 
myönteisesti.  

Kaikki toimialan toi-
mijat 

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

    

Työllisuus Lapin keskiarvossa; 
työllisyyden tukeminen ja  
työllistymistä tukevien toi-
menpiteiden aktiivinen edis-

työllisyysaste, kunnan 
maksaman työmarkki-
natukiosuuden mää-
rän seuranta 

Työllisyystavoitetta 
ei saavutettu, päin-
vastoin. Koronapan-
demian jatkumisen 
myötä kunnan mak-

Johtava sosiaalityön-
tekijä, sosiaalityönte-
kijä, sosiaaliohjaaja, 
vanhustenhuollon pal-
velupäällikkö, Hyrylän 
vastaava ohjaaja 
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täminen, työelämävalmen-
nus- ja työharjoitteluympäris-
töjen tarjoaminen toimialalla 

sama työmarkkina-
tuen kuntaosuus kas-
voi edelleen.  

 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

    

Toimivat prosessit palaute, itsearviointi Tiimipalaverit ja  ohjaus-
keskustelut pidetty sään-
nöllisesti sosiaalitoimessa. 

Kaikki toimialan 
toimijat 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osaamisen kehittäminen kehityskeskustelut 
käyty 

Työntekijöiden kehi-
tyskeskustelut käyty.  

vastuuviranhaltijat 

Arvope-
rustainen 
toiminta 

  

 

Työilmapiirin arviointi 
Kuntastrategia toimii 
Huoneentaulu 
Työyhteisötaitojen ke-
hittämiseen liittyvä 
koulutus aloitettu 

Työterveyskyselyn 
tulokset huomioitu.  
Tyhy-tapahtumia jär-
jestetty.  
 

Johtava sosiaalityöntekijä, 
vanhustenhuollon palve-
lupäällikkö 

 

3.3 Kestävä talous 
 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

    

Talousarvion mukainen 
tilinpäätös ja henkilöstön 
kustannustietoisuuden li-
sääminen  

Osavuosikatsaukset, 
Talousarvion toteutuma 
Kuukausiseuranta 

Osavuosikatsaukset 
tehty. Budjetin ylitty-
misen arviointia on 
tehty. 

Johtava sosiaalityöntekijä 
vanhustenhuollon palve-
lupäällikkö, toimialan 
henkilöstö 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 
 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tavoitteita tukeva alu-
eellinen yhteistyö 

Yhteisiin hankkeisiin ja 
työkokouksiin osallistu-
minen 
yhteisen lastenvalvojan 
työn seuranta 

Osallistuttu alueelliseen 
yhteistyöhön: sosiaali-
päivystys, lastenvalvojan 
toiminta, Lapin sosiaali-
johtajat, Lapin HYTA-yh-
teistyö.  

vastuuviranhaltijat, 
toimialan toimijat 

Saamenkielen edistämi-
nen 

Kielistrategian toimeen-
panon toteutuminen 

Yhteistyötä tehty saa-
menkielisten palveluiden 
ja kielellisten oikeuksien 
asiantuntijoiden kanssa. 

Johtava sosiaalityön-
tekijä, vanhusten-
huollon palvelupääl-
likkö, toimialan hen-
kilöstö 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

 

Sosiaalitoimi TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   32,6 32,6 34,6 36,1 

 osa-aikaiset   0,8 0,8 2,5 2,5 

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset   2,0 2,0   

 osa-aikaiset   0,8 0,8 1,1 1,1 

      

Yhteensä   36,2 36,2 38,2 39,7 
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Sosiaalitoimi –toimialan talous 
 

Laadukkaat sosiaalipalvelut on pääosin kyetty turvaamaan. Painopistettä on onnistuttu muuttamaan kor-

jaavasta työstä varhaisempaan tukeen. Henkilöstövaje ja rekrytoinnin haasteet ovat aiheuttaneet kuormi-

tusta sosiaalitoimen henkilöstölle, ja ajoittain palvelutarpeen arvioinnit eivät ole valmistuneet määrä-

ajoissa.  

Koronapandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet hankaloittivat työllisyyden tukemista. Työllistymistä 

edistävää kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetty lainkaan. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset 

kaksinkertaistuivat pitkäaikaistyöttömyyden pysyessä korkeana. Myös yrittäjät saivat väliaikaisesti työmark-

kinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. 

Sosiaalitoimen toimialan budjetti ylittyi 266 000 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Palveluja 

ostettiin budjetoitua enemmän: laitoshoitoa, sijaishuoltoa, päihdekuntoutusta ja ensi- ja turvakotipalveluja. 

Ostopalveluina hankittiin lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoa, ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveys-

kuntoutujien tehostettua palveluasumista ja tukipalveluja. Kotihoitoon ostettiin hoivapalveluja. Sosiaalitoi-

men henkilöstön rekrytointihaasteet johtivat osaltaan ostopalvelujen käyttöön.  

Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyä on tuettu välittämällä sosiaalitoi-

men tietoja kulloinkin valmistelussa olevan aihealueen osalta. Sote-palvelujen kehittämistyötä on jatkettu 

osallistumalla kehittämishankkeisiin, ja tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tunturi-Lapin ja Pellon 

kuntien sosiaalitoimet ovat tiivistäneet yhteistyötään.  
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SOSIAALITOIMI

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        10 0 10 83 72 695 % 58

   Maksutuotot                333 0 333 306 -27 -8 % 285

   Tuet ja avustukset         89 0 89 92 3 4 % 153

   Vuokratuotot 81 0 81 65 -16 -20 % 72

   Muut toimintatuotot       4 0 4 2 -2 -54 % 1

Toimintatuotot yhteensä 517 0 517 547 30 6 % 568

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -1 537 -19 -1 556 -1 592 -36 -2 % -1 427

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -351 -3 -354 -340 14 4 % -313

        Muut henkilösivukulut -63 -1 -64 -53 11 17 % -38

   Henkilöstökulut yhteensä     -1 951 -24 -1 974 -1 985 -11 -1 % -1 778

   Palvelujen ostot           -1 080 -154 -1 234 -1 249 -15 -1 % -1 035

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -140 0 -140 -138 2 2 % -196

   Avustukset                 -329 -126 -455 -425 30 7 % -414

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

   Muut toimintakulut         -5 0 -5 -2 3 62 % -5

Toimintakulut yhteensä -3 630 -304 -3 933 -3 926 7 0 % -3 554

Toimintakate -3 113 -304 -3 416 -3 379 37 1 % -2 987

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika -toimiala 2021 
 

Toimialan tehtävä  

• Lisätä kuntalaisten kulttuurista, liikunnallista ja terveydellistä pääomaa ja luo edellytyksiä niiden 
vaalimiseen ja kehittämiseen vastaamalla liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilojen, kir-
jaston ja museoiden toiminnasta, järjestämällä tapahtumia ja tukemalla yhdistyksiä ja järjestöjä ta-
pahtumien järjestämisessä sekä kansalaisopiston tarjonnan kohdentamista 

• Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistykseen, kulttuuriin sekä lii-
kuntaan ja terveelliseen elämäntapaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa yleisesti mm. lukuhar-
rastusta (ml saamenkielen)  

• Kehittää, toimeenpanna ja tukea tapahtumia kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisää-
miseksi toimialan toiminnassa  

• Toteuttaa ja osaltaan lisätä monialaista yhteistyötä yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa ta-
pahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa 

 

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset 

Ylläpitää liikuntamahdollisuuksien/-paikkojen, nuorisotilojen, kirjaston ja museoiden toimintaa, järjestä-

mällä tapahtumia ja tukemalla yhdistyksiä ja järjestöjä. Palveluiden tuotantoa kehitettiin laaja-alaisem-

maksi, liikunnasta kulttuuriin. 

Kuntosalitoiminnan yhdenmukaistaminen Enontekiön kunnassa ja ohjatun kuntosalitoiminnan lisääminen 

eri ryhmille sekä palvelujen ”vieminen” myös sivukyliin. 

Liikuntapalveluiden tuottamisen laitteiden ja koneiden hankinta sekä henkilöstöresurssin käytön yhtenäis-

täminen.  

Nuorisotoiminnan palvelutarjonnan lisäämisen mm. Discord-toiminta ja lauantai-iltoina nuorisotilojen hyö-

dyntäminen nuorison tarpeiden mukaisesti. 

Kulttuuripalvelujen (kirjasto) toimivuuden ylläpitäminen ja varmentaminen.  

 

Toimialalle asetettujen toiminnan tavoitteiden toteuma (tuloskortti) 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Laadukkaat peruspalvelut 
 

Sisäiset tarkastukset 
Asiakaspalaute / työn-
tekijät 
 

Sisäisten seu-
rantakäyntien 
hyödyntäminen 
sekä päivittäi-
sen työn seu-
raaminen osana 
saatua pa-
lautetta. 

Henkilöstöjohtaja 
Nuorisotyöntekijä 
Hyvinvointiohjaaja 
Kulttuurikoordinaattori 
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Hyvinvoinnin ja terveellisten 
elämäntapojen tukeminen 
osana kuntalaisten hyvinvoin-
nin edistämistä 

Hyvinvointikysely 
Hyvinvointilähete-
hanke 
Ikäihmisten 3 eri kun-
tosali- 
ryhmää. 
Kuntopiiriryhmiä 3:ssa 
kylässä. 

Hyvinvointiky-
selyn perus-
teella (tulokset 
oloivat samaa 
tasoa kuin 
vuonna 2020). 
Tarjottiin henki-
löstölle ohjat-
tua harjoittelua. 
Lisäksi osallis-
tuttiin kävely-ki-
saan. 
Voimavarojen 
hallinnan vah-
vistaminen lä-
hetteensaajan 
omassa toimin-
nassa. 
Kuntosaliryhmiä 
96 kertaa ja yht. 
osallistumisia 
1020. 
Kuntopiiriryh-
miä 36 kertaa ja 
osallistumisia 
266. 

Henkilöstöjohtaja 
Hyvinvointiohjaaja 

Henkilöstön yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden vahvistaminen 

Foorumit, vaikuttaja-
elimet, kyselyt, julki-
set kokoukset/ palaut-
teet tapahtumista 

Yhdistysforumin 
sekä eri kysely-
jen perusteella 
toimintaa kehi-
tettiin henkilös-
töresurssien 
puitteissa. 

Henkilöstöjohtaja /esi-
miehet 

Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman laatiminen 

HYTE-työryhmän laa-
tima suunnitelma 

Suunnitelma on 
laadittu, ja val-
tuusto hyväksy-
nyt.  

Nuorisotyöntekijä ja hy-
vinvointiohjaaja sekä 
muut toimialat 

Hyvinvointi ja kulttuuritapahtu-
mien sekä laadukkaiden ja lain-
mukaisten kirjastopalvelujen 
järjestäminen 
Perinnetiedon taltioiminen 

Tapahtumien lkm / 
osallistujat 
Asiakaskäynnit kirjas-
tossa 
Kirjaston asiakasky-
sely 
 
Perinnetiedon taltioi-
miseksi tehdyt toimet 

Hyvinvointita-
pahtumia jou-
duttiin karsi-
maan, koro-
nasta johtuen. 
Omatoimikirjas-
tolla pyrittiin ta-
kaamaan kirjas-
topalvelujen 
saatavuus.  
Kulttuurimat-
kailunhank-
keessa huomioi-

Hyvinvointiohjaaja 
Kulttuurikoordinaattori 
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daan perinne-
tiedon tallen-
nus. 

Terveyserojen kaventaminen, 
yhteisöllisyyden, harrastusten 
ja liikunnan keinoin 

Ikäihmisten liikunta-
raadin ja vanhusneu-
voston sekä nuoriso-
valtuuston arvio  

Arvioita ei ole 
saatu. 

Vanhus- ja vammaisneu-
vosto,  hyvinvointiohjaaja 
sekä nuorisotyöntekijä ja 
nuorisovaltuusto 

Kulttuurikasvatussuunnitelma 
perusopetuksen ja varhaiskas-
vatuksen tarpeisiin, mukaan 
myös ikääntyneiden palvelut 

Suunnitelman laatimi-
nen  

Suunnitelmaa 
laadittiin 
yhteistyössä toi-
mialojen 
kanssa.  

Kulttuurikoordinaattori, 
opetustoimen, varhais-
kasvatuksen ja ikääntynei-
den palvelujen esimiehet 

Ylläpidetään kansalaisopistotoi-
minta nykytasolla 

Riittävät resurssit, 
kurssien lukumääräi-
nen tarjonta/ osallis-
tujien lukumäärä. 
Revontuliopiston tun-
timäärä vähintäin 
1600 h (verkko-opetus 
n 2000 h) 

Kanasalais-
opisto järjesti 
sovitut kurssit, 
tosin etäkurs-
seina. Opetusta 
kyettiin tuotta-
maan sovitut 
määrä. Osa 
kursseista, jär-
jestettiin suun-
nitellusti 
verkko-opetuk-
sena.  

Henkilöstöjohtaja 
Hyvinvointiohjaaja 
Revontuliopiston rehtori 

Toimiala tuottaa kulttuuritar-
jontaa opetustoimen, vk:n, van-
hustenpalvelujen toimialaojen 
tiloihin 

Yhteistyönä toteutu-
neiden tapahtumien 
määrä 

Kulttuuripalve-
luja tuotettiin 
yhteistyössä 
useissa eri ta-
pahtumissa lop-
puvuodesta 
2021. 
Konsertti joka 
kouluun –kier-
tue ja työpajat 
(etätoteutus). 

Hyvinvointiohjaaja 
Kulttuurikoordinaattori 
Esimiehet 

Saamelais- ja paikalliskulttuurin 
tukeminen ja edistäminen 

Tapahtumien luku-
määrä 

Nuorispalvelut 
kyettiin tuotta-
maan myös saa-
menkielellä 
koulunuoris-
työssä.  

Toimialan henkilöstö 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Palvelujen saatavuuden tur-
vaaminen henkilöstöresurs-
sein osana matkailua  

Matkailijoiden palaute 
palvelujen saatavuu-
desta ja riittävyydestä 

Toimialan 
palveluja 

Henkilöstöjohtaja, hyvin-
vointiohjaaja, kulttuurikoor-
dinaattori 
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kyettiin tuot-
tamaan. Pa-
laute oli pää-
osin myön-
teistä. 

Nuoret viihtyvät paikkakun-
nalla ja nuorille on tekemistä 

Nuorisovaltuuston arvio  Nuoret toi-
vovat lisää 
”tekemistä”. 

Nuorisotyöntekijä 

Kotiseutumuseotoiminnan jär-
jestäminen 
 
Kulttuurimatkailun edistämi-
nen 

Kotiseutu- ja sotamu-
seon, Järämän kävijä-
määrät sekä saatu asia-
kaspalaute 

Museot 
avoinna 
matkailijoille 
kesällä. Kult-
tuurimatkai-
lun kehittä-
mishank-
keessa suun-
nitellaan pa-
rannuksia Jä-
rämän ja ko-
tiseutumu-
seon alueille 
ja huomioi-
daan Terva-
niemen kiin-
teistön mah-
dollisuudet. 

Kulttuurikoordinaattori 
Elinvoimapalvelut 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Poro- ja luontaiselinkeino-
jen edunvalvonta 

Palautteet tapahtumista 
/tuki elinvoimalle 

Ei palautetta Toimialan henkilöstö 

Yhteistyö järjestöjen ja yh-
distysten kanssa 

Itsearvio ja asiakaspalaut-
teet, yhdistys- ja järjestö-
foorumit 

Palautteen hyö-
dyntäminen toi-
minnassa kyet-
tiin toteutta-
maan. 

Hyvinvointiohjaaja 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Puhdas luonto ja  
viihtyisä asuinympäristö 
 

Hiilineutraalin kunnan mit-
taristo 
Toimiva yhteistyö (roskat / 
jätteet) ELY:n ja Lapecon 
kanssa 

Toimialan pal-
velujen tuot-
taminen siten, 
että luontoa 
säästetään.  

Toimialan henkilöstö, yrityk-
set, yhdistykset, järjestöt ja 
kuntalaiset 

Kulttuuri luo edellytykset 
uusille kulttuuriteoille ja – 
teoksille sekä tuo esiin 

Yhteistyösuunnitelma La-
pin YO 

Ei ole laadittu.  
Myöntää 
avustuksia 

Kulttuurikoordinaattori 
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paikallishistoriaa ja perin-
teisiä taitoja, huolehdi-
taan kulttuuritarjonnan 
monipuolisuudesta 

kulttuuritoi-
mintaan 
Enontekiöllä. 
Liittyi Lapin 
lastenkulttuu-
riverkoston 
kuntajäse-
neksi. 
Kotiseutumu-
seon uuden 
näyttelyn 
suunnittelu. 
 

    

 

2.4 Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Työllisyyttä edistävien 
toimien tiedostaminen 
sekä niiden viestintä 

Arvio näkyvyyden vaiku-
tuksista   

Toimiala kykeni 
työllistämään kausi-
työntekijöitä. 

 Toimialan henkilöstö 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Kaikki toimielimet ja vi-
ranhaltijat sitoutuneet 
lakeihin ja ohjeisiin 

Valtuuston, hallituksen ja 
lautakuntien sekä viranhal-
tijoiden päätösten pitävyys 

Päätökset ovat pitä-
neet. 

Toimialan henkilöstö 

Asiakkaita palvellaan 
”yhden luukun” periaat-
teella 

Asiakaskokemus Yhden luukun peri-
aatteeseen ei aina 
kyetty. Toimintaa 
kehitettiin digi-pal-
veluja hyödyntä-
mällä. 

Toimialan henkilöstö 

Toimivat prosessit Palvelut toimivat 
Yhteistyö toimii kaikissa 
prosesseissa 

Toimintojen ja pro-
sessien vakiinnutta-
minen päivittäi-
sessä työssä. 

Toimialan henkilöstö 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Osaamisen kehittäminen Käydyt kurssit ja osallistu-
jien lukumäärät 
Henkilökohtaiset tavoit-
teet 

Kehityskeskuste-
lut käyty tavoi-
teajassa.  

Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 
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Kehityskeskustelut käyty 
maaliskuun loppuun men-
nessä 

Arvoperustainen toiminta Työilmapiirikysely 
Huoneentaulu 
Henkilöstöraportti 

Työilmapiirin tu-
lokset samaa ta-
soa kuin vuonna 
2020.  

Henkilöstöjohtaja / toi-
mialan henkilöstö 

Työyhteisötaitojen kehit-
täminen 

Suunnitelmallinen koulu-
tus on aloitettu 

Osana päivit-
täistä toimintaa. 

Toimialan henkilöstö / 
esimiehet 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Talousarvion toteutumi-
nen 

Tilinpäätös 
Osavuosikatsaukset 
Kuukausiseuranta 

Toimialan ”bud-
jetti” toteutui 
suunnitellulla ta-
valla. 

Henkilöstöjohtaja, toi-
mialan henkilöstö ja toi-
mielimet 

    

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma Vastuu 

Tavoitteita tukeva alu-
eellinen yhteistyö 
 
 
 

LSHP, TLN, TLK ja Pohjois-
ten Rajaseutukuntien neu-
voston sekä Saamenlaiskä-
räjien kanssa pidetyt ko-
koukset 
Lapin lastenkulttuuriver-
kosto 
Lapin kuntien kulttuurin 
asiantuntijaryhmä 
Torninlaakson neuvoston 
kulttuurityöryhmä 
 

Etäkokouksiin ei 
osallistuttu. Yh-
teistyön osalta 
seurattiin kokous-
ten asioita.  
 

Toimialan henkilöstö  

Saamenkielen edistämi-
nen 

Kielistrategia toimeen-
pantu 

Kielistrategia on 
toimeenpantu. 

Henkilöstöjohtaja / esi-
miehet 
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Henkilöstö (henkilötyövuosina) 

      

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021 

Vakinainen henkilöstö     

 kokoaikaiset   4,0 7,0 7,0 7,0 

 osa-aikaiset (50%)   1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Määräaikaiset       

(Ilman sijaisia ja 

palkkatuella palkat-

tuja)       

 kokoaikaiset     1,0* 1,0* 

 osa-aikaiset       

Yhteensä   5,0 8,0 9,0 9,0 

 

1* Hanke (0-omavastuu) nuorisotyöntekijä 

Henkilöstön lisäys hankkeen avulla. Muuten ei merkittäviä eroja.  
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Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika –toimialan talous 
 

Talouden osalta toimialan toiminta oli TA21 mukainen. Toimintakate oli 15 000 euroa positiivinen. Myynti- 

ja muita tuottoja kertyi 26 000 euroa suunniteltua enemmän. Toisaalta henkilöstökustannukset ylittyivät 

28 000 eurolla. Myönnetyllä lisämäärärahalla varauduttiin kattamaan arvioituja ylittyviä kustannuksia lop-

puvuonna 2021. Suunnitelmaan verrattuna arvioidut avustukset olivat 18 euroa suuremmat, joka selittää 

muodostunutta ylijäämää.  

Kaikkiin tavoitteisiin ei päästy koronarajoitusten johdosta. Vapaa-ajan kalustoa kyettiin uusimaan etupai-

noisesti. Hetta Hiihtomaan toimintaa kyettiin lisäämään vuoteen 2020 verrattuna, ja sillä oli tuloja lisäävä 

vaikutus.   

Kilpisjärven kuntosalin käyttöönoton valmistelut saatiin tehtyä ja toiminta käynnistettyä.  

Hyvinvointiohjaajan työpanoksella on saatu lisättyä (hyvinvointiohjaajan ryhmäohjaustoiminta) työikäisten 

ja ikääntyneiden sekä nuorten liikkumista.  

Vapaa-aikapalveluja mm. hiihtolatuja ylläpidettiin sään mukaisesti. Kirjastopalveluiden ajallisilla uudelleen-

järjestelyillä ylläpidettiin kirjojen lainaustoimintaa. 
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KULTTUURI, NUORISO JA VAPAA-AIKA

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        31 0 31 63 32 104 % 46

   Maksutuotot                0 0 0 0 0 0

   Tuet ja avustukset         126 0 126 144 18 14 % 84

   Vuokratuotot 0 0 0 1 1 148 % 1

   Muut toimintatuotot       27 0 27 4 -23 -85 % 5

Toimintatuotot yhteensä 184 0 184 212 27 15 % 136

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -343 -10 -353 -372 -19 -6 % -280

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -84 -2 -86 -96 -10 -11 % -79

        Muut henkilösivukulut -12 0 -13 -12 1 10 % -7

   Henkilöstökulut yhteensä     -439 -12 -451 -479 -28 -6 % -367

   Palvelujen ostot           -245 0 -245 -246 0 0 % -248

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -109 0 -109 -108 1 1 % -127

   Avustukset                 -38 0 -38 -34 5 12 % -32

   Vuokrakulut                 -30 0 -30 -23 8 26 % -27

   Muut toimintakulut         -5 0 -5 -2 3 60 % -1

Toimintakulut yhteensä -867 -12 -879 -891 -12 -1 % -802

Toimintakate -683 -12 -695 -680 15 2 % -666

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

Tuloslaskelmaosa       

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

rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. 

Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista joh-

detaan 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 tu-

lorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden 

poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. 

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käy-

tettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa 

tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suurui-

nen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seu-

raava tunnusluku:  

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

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Ole-

tusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimää-

räistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahan-

kintamenoa, joka saadaan vähentämällä 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 rahoit-

tamiseen.  

3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous 

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

ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen   

4.Heikkenevä talous  

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

pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan.  

5. Kriisitalous  

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

pääomaa.  

 

Enontekiön kunnan tulorahoitus oli edellä mainittujen kriteerien perusteella vähintäänkin tasapainoisella 

tasolla. 
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TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

TULOSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma TP

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 € % 2020

Toimintatuotot                                                   

   Myyntituotot        485 0 485 669 184 38 % 536

   Maksutuotot                410 0 410 403 -7 -2 % 374

   Tuet ja avustukset         608 -2 606 1 277 671 111 % 813

   Vuokratuotot 525 0 525 522 -3 -1 % 503

   Muut toimintatuotot       83 0 83 625 542 653 % 173

Toimintatuotot yhteensä 2 111 -2 2 109 3 496 1 387 66 % 2 399

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 308 -47 -5 354 -5 653 -299 -6 % -5 165

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 308 -8 -1 316 -1 339 -23 -2 % -1 249

        Muut henkilösivukulut -217 -2 -219 -179 40 18 % -138

   Henkilöstökulut yhteensä     -6 833 -57 -6 889 -7 171 -282 -4 % -6 553

   Palvelujen ostot           -9 198 -1 394 -10 591 -10 002 589 6 % -9 033

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -926 -4 -930 -948 -18 -2 % -1 036

   Avustukset                 -469 -126 -595 -546 49 8 % -542

   Vuokrakulut                 -403 0 -403 -364 39 10 % -330

   Muut toimintakulut         -59 0 -59 -52 7 12 % -136

Toimintakulut yhteensä -17 887 -1 580 -19 467 -19 083 384 2 % -17 629

Toimintakate -15 776 -1 582 -17 358 -15 587 1 771 10 % -15 231

Verotulot 6 635 0 6 635 6 808 173 3 % 6 394

Valtionosuudet 9 546 0 9 546 9 712 166 2 % 9 753

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 5 0 5 2 -3 -57 % 5

    Muut rahoitustuotot 410 0 410 1 193 783 191 % 450

    Korkokulut -60 0 -60 -8 52 87 % -19

    Muut rahoituskulut -198 0 -198 -270 -72 -36 % -194

Vuosikate 562 -1 582 -1 021 1 849 2 870 -281 % 1 157

Poistot ja arvonalentumiset -584 0 -584 -465 119 20 % -510

Satunnaiset erät 7 934 0 7 934 7 944 10 0 % 0

Tilikauden tulos 7 912 -1 582 6 330 9 329 2 999 47 % 647

Tilinpäätössiirrot 2 0 2 2 0 17 % 2

Tilikauden ylijäämä 7 914 -1 582 6 332 9 331 3 000 47 % 649

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu

+ tulojen yl i tys  / menojen a l i tus

- tulojen a l i tus  / menojen yl i tys

Poikkeama *
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Tuloslaskelman toteutuminen 
 
   Toimintakate alitti selvästi muutetun talousarvion toimintakatteen. Toteutunut toimintakate oli 1,771 
milj. euroa (10,2 %) pienempi kuin muutetun talousarvion toimintakate. Alkuperäiseen talousarvioon teh-
tiin tilikauden aikana seuraavat muutokset: sosiaalitoimelle 280 tuhannen euron, opetustoimelle 180 tu-
hannen euron, varhaiskasvatukselle 10 tuhannen euron, kehittämiselle ja elinvoimalle 42 tuhannen euron, 
infrastruktuurille 30 tuhannen euron, kulttuuri/nuoriso/vapaa-ajalle 12 tuhannen euron, henkilöstölle 10 
tuhannen euron, perus- ja ympäristöterveydenhuollolle 320 tuhannen euron, erikoissairaanhoidolle 677 
tuhannen euron ja pelastustoimelle 21 tuhannen euron ylitysoikeus toimintakatteeseen eli sitoviin netto-
menoihin. Talousarviomuutokset olivat yhteensä 1,582 milj. euroa. 
 
   Toimintatuotot toteutuivat 1,387 milj. euroa (+65,8 %) muutettua talousarviota suurempina. Myyntituot-
tojen toteuma oli 184 tuhatta euroa (+38,0 %) talousarvion suurempi. Myyntituottoja ovat mm. Hetta Hiih-
tomaan, Järämän museon ja Kino-Hetan pääsymaksutulot, palvelumyynti Enontekiön Vesihuolto Oy:lle, 
kuntosalimaksut ja TosiLapin yhteismarkkinointimaksut. Maksutuotot toteutuivat lähes talousarvion mukai-
sesti, alitus oli vain 7 tuhatta euroa (-1,7 %). Tukien ja avustusten toteuma ylitti talousarvion 671 tuhannella 
eurolla (+110,6 %). Ylitys johtuu pääosin Covid 19 –virukseen liittyvästä valtion avustuksesta (432 tuhatta 
euroa). Myös uudet hankkeet kasvattivat tukien ja avustusten määrää ennakoitua enemmän. Vuokratuotot 
olivat lähes talousarvion mukaiset. Muut toimintatuotot toteutuivat sen sijaan talousarviota huomattavasti 
suurempina. Ylitys oli yhteensä 542 tuhatta euroa, mikä johtuu budjetissa huomioimattomista pysyvien vas-
taavien myyntivoitoista. 
  
   Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion 384 tuhannella eurolla (-2,0 %). Henkilöstökulut ylittivät 
muutetun talousarvion 282 tuhannella eurolla (+4,1 %). Palvelujen ostot sen sijaan alittivat muutetun ta-
lousarvion 589 tuhannella eurolla (-5,6 %). Tämä johtuu osin ennakoimattomista perusterveydenhuollon 
kuluja hyvittäneistä tasausmaksuista. Aine- ja tarvikeostot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. 
Avustukset olivat 49 tuhatta euroa (-8,3 %) muutettua talousarviota pienemmät. Vuokrakulut olivat 39 tu-
hatta euroa (- 9,6 %) talousarviota pienemmät. Muut toimintakulut puolestaan alittivat talousarvion 7 tu-
hannella eurolla (-11,8 %). 
  
   Kunnan vuosikate muodostui 2,870 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi ollen 1,849 milj. eu-
roa. Verorahoituksen kertymä oli yhteensä 16,519 milj. euroa, mikä oli 338 tuhatta euroa (+2,1 %) talousar-
viota enemmän. Rahoitustuotot toteutuivat 780 tuhatta euroa talousarviota suurempina, mikä johtuu Ke-
mijoki Oy:n osuuksien arvioitua suuremmasta tuotosta. Rahoituskulut toteutuivat 20 tuhatta euroa suu-
rempina kuin oli talousarviossa suunniteltu. 
   Poistojen toteuma 465 tuhatta euroa oli 119 tuhatta euroa talousarviota pienempi, koska investointime-
nojen toteuma-aste oli vain 59 % talousarvioon nähden. 
   Kunnan tilikauden tulos muodostui muutettua talousarviota 3,0 milj. euroa paremmaksi ollen 9,331 milj. 
euroa.
 
 

Verotulot 
 
Verotuloja kertyi vuonna 2021 yhteensä 6,808 milj. euroa, mikä oli 173 tuhatta euroa (+2,6 %) talousarviota 
enemmän. 
   Kunnallisverotuloja kertyi 5,220 milj. euroa, mikä oli 40 tuhatta euroa (-0,8 %) talousarviota vähemmän, 
mutta 47 tuhatta euroa (+0,9%) vuotta 2020 enemmän. 
   Yhteisöverotuloja kertyi 737 tuhatta euroa, mikä oli 197 tuhatta euroa (+36,4 %) talousarviota ja 280 tu-
hatta euroa (+61,3 %) edellisvuotta enemmän. Kasvu johtuu määräaikaisesta yhteisöveron jako-osuuden 
korotuksesta. 
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    Kiinteistöverotulot 851 tuhatta euroa olivat 16 tuhatta euroa (+2,0 %) suuremmat talousarvioon ja 87 
tuhatta euroa (+11,3 %) suuremmat edelliseen vuoteen nähden. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 olivat 
samat kuin edellisenäkin vuonna. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

VEROTULOT TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 €

Kunnan tulovero 5 260 0 5 260 5 220 -40

Osuus yhteisöveron tuotosta 540 0 540 737 197

Kiinteistövero 835 0 835 851 16

Yhteensä 6 635 0 6 635 6 808 173



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       125 

 
 
Valtionosuudet 
 
Valtionosuuksia kertyi vuonna 2021 yhteensä 9,712 milj. euroa. Tämä oli 166 tuhatta euroa enemmän kuin 
talousarviossa oli arvioitu. Valtionosuuksien määrä laski 41 tuhatta euroa (-0,4 %) vuodesta 2020.  
   Peruspalvelujen valtionosuuden määrä oli 8,547 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtion-
osuuksien määrä 38 tuhatta euroa. Valtionosuuksissa huomioitavan verotulomenetysten kompensaation 
määrä oli 1,127 milj. euroa.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Valtionosuudet TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 €

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 8 465 0 8 465 8 547 82

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -19 0 -19 38 57

Verotulomenetysten kompensaatio 1 100 0 1 100 1 127 27

Yhteensä 9 546 0 9 546 9 712 166
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Korkotuotot ja –kulut 
 
  Korkotuotot olivat yhteensä 2 tuhatta euroa ja ne muodostuivat Enontekiön Vesihuolto Oy:lle annetun 
lainan korkotuloista. 
   Korkokulut (8 tuhatta euroa) olivat huomattavasti pienemmät kuin talousarviossa, jossa ne olivat 60 tu-
hatta euroa. Alittuminen johtui siitä, että tilikaudella 2021 ei otettu uutta korollista pitkäaikaista lainaa. 

 
 
Muut rahoitustuotot ja -kulut 
 

   Muut rahoitustuotot (1,193 milj. euroa) toteutuivat 783 tuhatta euroa (+191 %) talousarviota suurem-
pina, mikä johtui Kemijoki Oy:n osuuksien arvioitua paremmasta tuotosta. 
   Muut rahoituskulut (270 tuhatta euroa) toteutuivat 72 tuhatta euroa (+36 %) talousarviota suurempina. 
Tämä johtuu pankkitilin negatiivisen koron aiheuttamista kuluista ja Kemijoki –sähkön suojauskauppoihin 
liittyvistä kuluista, joita ei talousarviossa ollut huomioitu.
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Investointiosan toteutuminen 
 

 
 

INVESTOINNIT (1 000 euroa) TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma Toteuma-

aste *

Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 %

INVESTOINTIMENOT                                 

Kaavoitus

   Kilpisjärven yleiskaava -30 -30 -9 29 %

   Pohjois-Kilpisjärven asemakaava -30 10 -20 -10 52 %

   Jyppyrä-Paljasselkä kaavoitus -40 -10 -50 -46 91 %

Yhteensä -100 0 -100 -65 65 %

Maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat

   Kiinteistöjen osto -300 -300 -6 2 %

   Kiinteistöjen kunnostus -130 -130 0 0 %

   Moottorikelkkareitit -30 -30 0 0 %

   Kilpijärven kaavatiet -160 -160 -91 57 %

   Purkaminen (Hetan vanha koulu) -100 -100 -92 92 %

   Hetan hyvinvointikeskus -100 -100 -29 29 %

   Karesuvannon monitoimitalo -30 -30 0 0 %

   Kilpisjärven rivitalo -100 -100 8 -8 %

   Enontekiön lentoaseman korjaustyöt 0 0 0

       - kokonaisinvestointi -4 000 -4 000 -390 10 %

       - rahoitusosuus 4 000 4 000 390 10 %

   Kilpisjärven monit.talon aita -60 -60 -45 75 %

   Kilpisjärven monit.talon ullakko -15 -15 0 0 %

Yhteensä -1 025 0 -1 025 -255 25 %

Koneet ja kalusto sekä ohjelmistot

   Asiakastietojärjestelmä (Ikääntyn. yksikkö) -80 -80 0 0 %

   It-laitteet (Opetustoimi) -50 -50 -36 72 %

   Kuntosalilaitteet Kilpisjärven li ikuntahalli in -15 -15 -12 77 %

   Hetan kirjaston valaistus -10 -10 0 0 %

   Autot (leasing-ajoneuvojen lunastus, 3 kpl) 0 -59 -59 -59 100 %

   Muut -85 59 -26 0 0 %

Yhteensä -240 0 -240 -106 44 %

Sijoitukset

   ENF Infra Oy -750 -750 -688 92 %

   ENF POP Oy -300 -300 -300 100 %

   Lapin Sähkövoima Oy 0 0 -3

Yhteensä -1 050 0 -1 050 -990 94 %

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -2 415 0 -2 415 -1 416 59 %
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INVESTOINNIT (1 000 euroa) TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma Toteuma-

aste *

Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 %

INVESTOINTITULOT

Käyttöomaisuuden myynti

   Kiinteistöt (15 kpl) 0 0 4

   Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet 673 673 673 100 %

   As Oy Jussaenon osakkeet 0 0 1

Yhteensä 673 0 673 678 101 %

INVESTOINNIT NETTO -1 742 0 -1 742 -739 42 %

* Toteuma 2021 / TA 2021 muutettu
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Rahoitusosan toteutuminen 
 

 
 
 
 
 
 

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu

RAHOITUSLASKELMA TA 2021 TA 2021 TA 2021 Toteuma * Poikkeama

1 000 € Alkuper. Muutokset Muutettu 2021 €

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 562 -1 582 -1 021 1 849 2 870

    Satunnaiset erät 7 934 0 7 934 7 944 10

    Tulorahoituksen korjauserät -7 934 0 -7 934 -8 562 -628

562 -1 582 -1 021 1 232 2 252

Investointien rahavirta

    Investointimenot -6 415 0 -6 415 -1 806 4 609

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 000 0 4 000 390 -3 610

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 8 607 0 8 607 9 240 633

6 192 0 6 192 7 823 1 631

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 754 -1 582 5 171 9 055 3 884

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 3 3

0 0 0 3 3

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 415 0 2 415 0 -2 415

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -592 0 -592 -492 100

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 300 300

1 823 0 1 823 -192 -2 015

    Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 -407 -407

Rahoituksen rahavirta 1 823 0 1 823 -596 -2 419

Rahavarojen muutos 8 577 -1 582 6 994 8 459 1 464

Rahavarat 31.12. 8 673

Rahavarat 1.1. 214

Rahavarojen muutos 8 459

* Toteuma 2021 - TA 2021 muutettu
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Rahoituslaskelman toteutuminen 
 
   Kunnan rahavarojen muutos tilikaudella 2021 oli 8,459 milj. euroa positiivinen, mikä oli 1,464 milj. euroa 
muutettua talousarviota parempi. Huomioitavaa on, että muutetussa talousarviossa ei ole arvioitu toimin-
nan rahavirtaan positiivisesti vaikuttaneita muutoksia, kuten Kemijoki-osuuksista saadun tuoton määrän 
huomattavaa kasvua eikä toimialojen toimintakatteen arvioituja alituksia.  
   Toiminnan toteutunut rahavirta oli 2,252 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Kunnan vuosikate 
toteutui 2,870 milj. euroa muutetun talousarvion tasoa parempana. Vuosikatetta on käsitelty toimintaker-
tomuksen tuloslaskelmaosion yhteydessä ja talousarvion toteumavertailuosiossa tuloslaskelman toteutu-
misvertailun yhteydessä. Tulorahoituksen korjauserissä on oikaistu investointien rahavirrassa esitettävät 
pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot, jotka koskivat kiinteistöjen, ajoneuvojen ja Enontekiön 
Sähkö Oy:n sekä As Oy Jussaenon osakkeiden myyntejä. 
   Investointien rahavirta toteutui 1,631 milj. euroa talousarviota suurempana. Investointimenot alittivat 
talousarvion 4,609 milj. eurolla ja investointien rahoitusosuudet olivat noin 3,610 milj. euroa pienemmät 
kuin talousarviossa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 633 tuhatta euroa budjetoitua 
suuremmat. Investointien yksityiskohtaista toteutumista on käsitelty tarkemmin talousarvion toteumaver-
tailuosiossa investointien toteumavertailun yhteydessä. 
   Rahoituksen rahavirta toteutui 2,419 milj. euroa suunniteltua pienempänä. Antolainasaamisten muutos 
lisäsi rahavirtaa tilikaudella 3 tuhatta euroa. Tätä ei ollut budjetoitu. Lainakannan muutokset eivät toteutu-
neet talousarvion mukaisesti, koska uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu, vaikka sitä oli budjetoitu otettavaksi 
2,415 miljoonaa euroa. Sen sijaan otettiin uutta lyhytaikaista kuntatodistusohjelman mukaista lainaa 300 
tuhatta euroa. Muut maksuvalmiuden muutokset, joita ei ollut budjetoitu, olivat -407 tuhatta euroa. 
Muissa maksuvalmiuden muutoksissa esitetään toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-
omaisuuden muutos, saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos. 
 

Olennaiset poikkeamat talousarvioon 
 
Toiminnan ja investointien rahavirran olennaisia poikkeamia tilinpäätösvuoden talousarvioon käsitellään 
tuloslaskelman ja investointien toteumavertailujen yhteydessä. Rahoituksen rahavirran poikkeamat tilin-
päätösvuoden talousarvioon nähden johtuivat siitä, että uutta pitkäaikaista ottolainaa ei otettu sekä siitä, 
että muita maksuvalmiuden muutoksia ei ollut budjetoitu.
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Tytäryhteisöjen tuloskortit ja tuloslaskelmien toteutumisvertailut 
 
 

Enontekiön Vesihuolto Oy 2021 
 

Yhtiön tehtävä  

 

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

liiketaloudellisin perustein yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. 

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

laitoksen tarvitsemien laitosten, laitteiden ja johtojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä 

toiminnan 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 
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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 

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 

 
  



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       133 

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 

 
Tulos negatiivinen Toimitusjohtaja 

 
 

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. 
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TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP

2021 2021 € % 2020

Tuotot 551 449 -101 -18 % 530

Kulut

   Henkilöstökulut            -3 -1 2 53 % -2

   Palvelujen ostot           -210 -251 -41 -20 % -176

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 -64 -1 -1 % -64

   Muut kulut         -189 -171 18 9 % -183

Kulut yhteensä -464 -487 -23 -5 % -424

Toimintakate 87 -37 -124 -143 % 106

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 2 5 3 175 % 2

    Rahoituskulut -5 -3 2 34 % -6

Vuosikate 84 -35 -119 -141 % 102

Poistot ja arvonalentumiset -83 -82 1 1 % -86

Tilikauden tulos 1 -117 -118 -11806 % 16

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 2 2 -3

Tilikauden ylijäämä 1 -115 -116 -11579 % 13

* TP 2021 - TA 2021

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Enontekiön Vesihuolto Oy

Poikkeama *
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Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 2021 

Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalo 2021 
 

 

Yhtiön tehtävä  

Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asuntojen tehtävänä on vuokra- ja palveluasumisen tuottaminen. 

Kiinteistö Oy Enontekiön Virastotalon tehtävänä on virastotoimintojen häiriöttömän toiminnan varmistami-

nen. 

 

Tavoitteet, mittarit ja vastuutaho 

 

1. HYVINVOINTI 

1.1 Hyvinvoiva kuntalainen 

Tavoite Mittari Toteuma 

Osallisuuden kokeminen ja asumi-

sen kehittäminen 

Asukkaiden vaikutusmahdolli-suu-

det asumisen kehittämisessä 

Asukaskokoukset 

Asukaskokous pidetty 23.6.2021 

 

Asukaskysely teetetään 2022 

KOVA ry 

 

Suunnittelut tehty 

 

Asennettu 

Suunnittelu aloitetaan 2022 

 

4 maalämpösuunnitelmaa tehty 

toteutus 2022-2023 

 

käyttöaste tavoitteessa 

- toimiva asiakaspalvelu isän-
nöinti ja kiinteistönhoito 

- PTS:n tavoitteissa pysyminen 
- Kerrostalon peruskorjaus: vesi-

kate, pienet asunnot 
- Sopulikujalle takat 
- Sopulikujan isojen asuntojen 

suunnittelu pienemmiksi 
- Energiatehokkuuden lisäämi-

nen ja HINKU-tavoitteet; maa-
lämpöhanke 

- asuntojen käyttöaste 

Asiakaspalautteet 

 

PTS:n toteutuminen 

 

 

 

 

 

Lämmitysjärjestelmät 30 % hiili-

neutraalit 

 

Asuntojen käyttöaste min. 85 % 

 

 

 

 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       136 

 

2. ELINVOIMA 

2.1 Matkailun edistäminen 

Tavoite Mittari Toteuma 

Luontomatkailun markkinointi kehit-

tyy 

 

 

 

 

Hanke siirtynyt kunnasta yhtiölle, 

on vuoden 2022 BSC-korteissa 

Suunnittelu aloitetaan 2022 

Syväjärventie 30 B-talo purettu jou-

lukuussa, koulu väistötilojen suun-

nitteluun on osallistuttu 

- Osallistuminen Kilpisjärven ra-
kentamishankkeeseen 

- Matkailualan työntekijöille se-
sonkiajan asuntoja 
Karesuvantoon 

Rakentamisen suunnittelu ja sen ete-

neminen 

 

2.2 Poro- ja luontaiselinkeinojen tukeminen 

Tavoite Mittari Toteuma 

Yhteistyötä paliskuntien ja luon-

taiselinkeinojen harjoittajien kanssa 

 

 

 

 

 

 

Asuntoja kysytty ja vuokrattu 

 

Toimistotiloista ei kysyntää 

- Asuntoja työntekijöille ja yrittä-
jille 

- Toimistotiloja yrittäjille 

Asuntojen kysyntä 

 

Toimistojen kysyntä 

 

2.3 Vetovoimainen Enontekiö 

Tavoite Mittari Toteuma 

Fyysinen ympäristö houkuttelee asuk-

kaita ja yrittäjiä 

Laadukasta ja kohtuuhintaista 

palvelu- ja vuokra-asumista 

Remontteja ja asuntojen korjaa-

misia tehty 

Nettisivut päivitetty 

Jätehuollon kyselyä ei ole tehty, 

jätelaki muuttunut 1.7.2021, 

Suunnitellaan toteutettavaksi 

maalämmön yhteydessä 

- Nettisivujen päivitys 
- Turvallinen ja puhdas asuinympä-

ristö 
- Aurinkosähkön hyödyntäminen 

 

- Virastotalossa palvelut turvataan 
kuntalaisille 

- Virastotalon saavutettavuus mm. 
erityisryhmät, Virtu-piste 

Uudet nettisivut 

Jätehuollosta saatu palaute hyvä 

 

Aurinkopaneelien suunnittelu ja 

asennus 

Asianmukaiset tilat eri toimijoille 
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 Valtuustosalin remontin suunnit-

telu aloitettu 

Ulko-ovi uusitaan sähköiseksi 

2022 

 

3. JOHTAMINEN 

3.1 Hyvä hallinto 

Tavoite Mittari Toteuma 

Kiinteistö hallinta töimii   
Kehityskeskustelu pidetty 
 
Vuöden 2022 tavöitteissa Enöntekiö n 
Kehitys Oy:n ja KOY Enöntekiö n 
Virastötalön fuusiön selvitta minen 
Tj. ja tekninen isa nnö itsija  ösallistunut 
muutamaan köulutukseen 
 

- Teknisen isa nnö innin 
tavöitteiden huömiöinti 

- Yksi asuinkiinteistö yhtiö  ja 
yksi liikekiinteistö yhtiö  
 

- Hallinnön ja hallituksen 
köulutus 

Kehityskeskustelu 
 
Hallintö selkeytyy  
 
 
Köulutukseen ösallistuminen 1 x 
vuösi 

 

3.2 Osaava henkilöstö 

Tavoite Mittari Toteuma 

Kannustus öpiskeluun Henkilöstön kouluttautuminen Tekninen isa nnö itsija  suörittaa DI-
tutkintöa 
Oppisöpimusköulutettavat valmistuvat 
5.2022 
Kehityskeskustelut ka yty 100 % 

Oppisöpimusköulutettavien ja 
henkilö stö n köulutuksen 
tukeminen 
Kehitta miskeskustelut 
töimeenpantu 

Suöritetut öpinnöt 
Köulutussuunnitelma 
 
Keskustelut ka yty 100 % 

 

3.3 Kestävä talous 

Tavoite Mittari Toteuma 

Kestävä talous 

 

Talousarvio toteutunut suunni-

tellusti 

Osittain: takkojen hankintaa eikä Sak-

karavaaran B-talon purkua oltu budje-

toitu 

Parantunut 

Toteutunut 

 

Peltoeno otettu pois myynnistä 

Likviditeettiä parannettu 50 000 € li-

miitillä 

 

- Ajantasainen laskutus 
- Realistinen investointi-

suunnitelma 
- Omaisuuden myynti 
- Rahoitussuunnittelu 

 

Myyntisaatavien kierto 

 

Toteutumisaste min. 75 % 

Myydyt kohteet 

Likviditeetti 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       138 

 

 

3.4 Alueellinen yhteistyö 

Tavoite Mittari Toteuma 

Toimiva yhteistyö naapurikuntien 

kanssa, ml. rajayhteistyö 
Tapaaminen järjestetty, mikäli 

korona sallii, mahdollinen 

Teams-tapaaminen 

Ei öle töteutunut 
 

 

Henkilöstö      

Kiinteistö Oy Enontekiön kun-

nan asunnot  TP 2018     TP 2019      TP 2020       TP 2021 

Vakinainen henkilöstö         

 kokoaikaiset   2 5 4 4 

 osa-aikaiset     2 2 

 oppisopimus 

Määräaikaiset   
  2 2 

(Ilman sijaisia ja palkka-

tuella palkattuja)   
    

 kokoaikaiset (oppiso-

pimus)   
 1     

 osa-aikaiset       

Yhteensä   2 6 8 8 

 

 



   

  Enontekiön kunnan tilinpäätös 2021       139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2021 2021 € % 2020 2021 2021 € % 2020

Tuotot 151 141 -10 -7 % 138 769 745 -24 -3 % 768

Kulut

   Henkilöstökulut            -2 -2 0 10 % -2 -123 -126 -4 -3 % -125

   Palvelujen ostot           0 0 0 0 0 0 0 0

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

   Muut kulut         -148 -120 27 19 % -143 -462 -444 19 4 % -483

Kulut yhteensä -150 -122 28 19 % -144 -585 -570 15 3 % -608

Toimintakate 2 19 17 1036 % -7 184 175 -9 -5 % 160

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 1

    Rahoituskulut 0 0 0 0 -19 -18 1 4 % -18

Vuosikate 2 19 17 1034 % -7 165 157 -8 -5 % 142

Poistot ja arvonalentumiset -2 -67 -65 -3902 % -3 -137 -262 -124 -90 % -136

Tilikauden tulos 0 -48 -48 -9 27 -105 -132 -482 % 7

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0 0 27 27 0

Tilikauden ylijäämä 0 -48 -48 -9 27 -78 -105 -384 % 7

* TP 2021 - TA 2021

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama * Poikkeama *

Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot
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Enontekiön Kehitys Oy 2021 
 

Yhtiön tehtävä  

 

Enontekiön Kehitys Oy:n tehtävänä on liiketilapalvelujen tuottaminen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP

2021 2021 € % 2020

Tuotot 107 115 8 7 % 99

Kulut

   Henkilöstökulut            0 -2 -2 0

   Palvelujen ostot           0 0 0 0

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0

   Muut kulut         -62 -101 -39 -64 % -74

Kulut yhteensä -62 -102 -41 -66 % -74

Toimintakate 46 13 -33 -72 % 25

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0

    Rahoituskulut 0 0 0 0

Vuosikate 46 13 -33 -72 % 25

Poistot ja arvonalentumiset -45 -48 -3 -6 % -47

Tilikauden tulos 0 -35 -36 -8340 % -22

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 0 -35 -36 -8340 % -22

* TP 2021 - TA 2021

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *

Enontekiön Kehitys Oy
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ENF Infra Oy ja Enontekiön Lentoasema Oy 2021 
 

Yhtiöiden tehtävä 

 

ENF Infra Oy omistaa ja hallinnoi lentoaseman maa-alan ja siihen liittyvän infrastruktuurin. 

Enontekiön Lentoasema Oy (aikaisemmin ENF People, Operations and Projects Oy) vastaa lentoaseman 

operatiivisesta toiminnasta, sekä siihen liittyvistä koneista, kalustosta ja irtaimistosta. 

 

Yhtiöiden keskeisimmät tapahtumat vuonna 2021 

Enontekiön kunta perusti kaksi yhtiötä Enontekiön lentoaseman hankintaa ja toimintaa vasten ja vuosi 2021 
oli yhtiöiden ensimmäinen toimintavuosi.   

ENF Infra Oy osti Finavia Oyj:ltä Lentoaseman maa-alan ja siihen liittyvän infrastruktuurin 15.7.2022. Sa-
moin Enontekiön lentoasema Oy hankki Finavia Oyj:ltä lentoaseman koneet, kaluston ja irtaimiston.  

 Ennen kauden alkua:  

o Lentoasemayhtiöt keskittyivät lentoaseman toimilupaprosessiin ja toimintavalmiuden aikaan saattami-
seen.  
o Eurooppalaiset ilmailumääräykset muuttuivat kiitotien kuntoa ja sen tarkastelua, sekä kunnon tiedotta-
mista koskevilta osin. Tämä aiheutti lisähaasteita prosessiin, mitkä kuitenkin voitettiin aikataulussa.  
o COVID-19 tilanne oli suuri epävarmuustekijä ennen kauden alkua. Tilanne jatkui muuttuvana koko kauden 
ajan.  
o Haasteita oli aikataulujen kanssa esimerkiksi suojelupoliisin lupakäytänteiden takia.  

Kausi:  

o Yhtiöt osallistuivat rajaturvallisuuskokouksiin, joissa osallistujina olivat RVL, STM, THL, AVI, LSHP ja Fina-
via. Näissä tapaamisissa saatiin ensilinjan tietoa ja päästiin mukaan päätöksentekoon COVID-19 tilanteen 
osalta. 
o Lentoja 75 + 5 (charter + VIP) 
o Matkustajia noin 25.000 
o Matkustajista 50/50 päivämatkaajia ja yöpyviä. Yöpyvät viipyivät joko 3, 4 tai 7 vuorokautta kohteessa. 
o Kaikki suunnitellut lennot operoitiin ja kaikki pääsivät Enontekiölle laskuun ja suunnitellusti pois. 
o Lentäjien lausunnot olivat erittäin positiivisia kiitotien kunnosta. 
o Lentoaseman henkilökunta teki erinomaista työtä yhdessä yli yhtiörajojen.  
o Kausi meni läpi suunnitellusti.  
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TULOSLASKELMA

1 000 € TA TP TP TA TP TP

2021 2021 € % 2020 2021 2021 € % 2020

Tuotot 6 6 672 672

Kulut

   Henkilöstökulut            -3 -3 -187 -187

   Palvelujen ostot           0 0 -148 -148

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 -28 -28

   Muut kulut         -50 -50 -308 -308

Kulut yhteensä 0 -53 -53 0 -672 -672

Toimintakate 0 -47 -47 0 0 0 0 0

Rahoitustuotot ja -kulut

    Rahoitustuotot 0 0 0 0

    Rahoituskulut 0 0 0 0

Vuosikate 0 -47 -47 0 0 0 0 0

Poistot ja arvonalentumiset -23 -23 -12 -12

Tilikauden tulos 0 -70 -70 0 0 -12 -12 0

Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0

Tilikauden ylijäämä 0 -70 -70 0 0 -12 -12 0

* TP 2021 - TA 2021

+ tulojen ylitys / menojen alitus

- tulojen alitus / menojen ylitys

Poikkeama *

ENF Infra Oy Enontekiön Lentoasema Oy

Poikkeama *
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Tilinpäätöslaskelmat 
 

Tuloslaskelma, kunta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2021 2020

Toimintatuotot                 

   Myyntituotot        668 950,38 536 324,06

   Maksutuotot                402 620,43 373 611,15

   Tuet ja avustukset         1 277 084,01 813 052,68

   Vuokratuotot 522 201,91 502 600,63

   Muut toimintatuotot       625 449,05 172 929,77

Toimintatuotot yhteensä 3 496 305,78 2 398 518,29

Toimintakulut

   Henkilöstökulut            

    Palkat ja palkkiot        -5 653 374,85 -5 165 078,49

    Henkilösivukulut          

        Eläkekulut -1 338 507,58 -1 249 238,20

        Muut henkilösivukulut -178 935,80 -138 213,27

   Henkilöstökulut yhteensä     -7 170 818,23 -6 552 529,96

   Palvelujen ostot           -10 002 141,72 -9 032 839,92

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -948 102,17 -1 035 952,88

   Avustukset                 -545 809,38 -542 059,57

   Vuokrakulut                 -364 165,05 -329 644,83

   Muut toimintakulut         -52 263,15 -136 294,15

Toimintakulut yhteensä -19 083 299,70 -17 629 321,31

Toimintakate -15 586 993,92 -15 230 803,02

Verotulot 6 807 639,83 6 394 127,43

Valtionosuudet 9 711 677,00 9 752 851,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 1 924,99 4 665,85

    Muut rahoitustuotot 1 193 044,83 449 735,29

    Korkokulut -8 019,89 -19 376,99

    Muut rahoituskulut -269 848,57 -194 396,55

Vuosikate 1 849 424,27 1 156 803,01

Poistot ja arvonalentumiset -464 691,94 -509 610,26

Satunnaiset erät 7 944 341,45 0,00

Tilikauden tulos 9 329 073,78 647 192,75

Tilinpäätössiirrot 2 376,74 2 025,86

Tilikauden ylijäämä 9 331 450,52 649 218,61
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Rahoituslaskelma, kunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 2021 2020

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 849 424,27 1 156 802,24

    Satunnaiset erät 7 944 341,45 0,00

    Tulorahoituksen korjauserät -8 562 184,87 -128 882,40

1 231 580,85 1 027 919,84

Investointien rahavirta

    Investointimenot -1 806 145,46 -1 675 244,96

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 389 728,60 1 020 196,80

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 9 239 826,45 144 542,90

7 823 409,59 -510 505,26

Toiminnan ja investointien rahavirta 9 054 990,44 517 414,58

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -105 943,02

       Antolainasaamisten vähennykset 3 063,53 67 432,32

3 063,53 -38 510,70

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -492 000,00 -592 000,00

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 000,00 1 442 105,32

-192 000,00 850 105,32

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -175,72 -4 712,15

       Vaihto-omaisuuden muutos 11 319,88 433,64

       Saamisten muutos 157 167,00 -896 124,58

       Korottomien velkojen muutos -575 788,35 -263 309,20

-407 477,19 -1 163 712,29

Rahoituksen rahavirta -596 413,66 -352 117,67

Rahavarojen muutos 8 458 576,78 165 296,91

Rahavarat 31.12. 8 672 932,64 214 355,86

Rahavarat 1.1. 214 355,86 49 058,95

8 458 576,78 165 296,91
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Tase, kunta 
 

 
 
 

Euro 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Muut pitkävaikutteiset menot 76 088,60 21 446,24

76 088,60 21 446,24

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 704 087,41 602 982,73

    Rakennukset 4 606 761,43 4 869 989,24

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 262 121,42 1 108 024,33

    Koneet ja kalusto 253 910,55 216 545,61

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 74 317,63 241 520,42

6 901 198,44 7 039 062,33

Sijoitukset

    Osakkeet ja osuudet 6 086 643,21 5 729 338,34

    Muut lainasaamiset 1 649 072,67 1 652 136,20

7 735 715,88 7 381 474,54

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 0,00 11 319,88

0,00 11 319,88

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 362 761,40 280 160,46

    Lainasaamiset 0,00 40 315,30

    Muut saamiset 481 963,00 1 103 859,53

    Siirtosaamiset 794 243,36 371 799,47

1 638 967,76 1 796 134,76

Rahat ja pankkisaamiset 8 672 932,64 214 355,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ 25 024 903,32 16 463 793,61
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Euro 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 126 745,34 1 477 526,50

    Tilikauden ylijäämä 9 331 450,52 649 218,84

18 135 903,40 8 804 452,88

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

    Poistoero 120 054,94 38 331,68

120 054,94 38 331,68

PAKOLLISET VARAUKSET

    Muut pakolliset varaukset 285 373,14 369 473,14

285 373,14 369 473,14

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

    Lahjoitusrahastojen pääomat 27 985,24 29 420,80

    Muut toimeksiantojen pääomat 7 975,86 6 716,02

35 961,10 36 136,82

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 911 000,00 1 403 000,00

911 000,00 1 403 000,00

Lyhytaikainen

    Lainat rahoitus- ja vakuut.laitoksilta 3 892 000,00 3 592 000,00

    Saadut ennakot 22 423,12 17 653,46

    Ostovelat 359 240,78 1 061 710,43

    Muut velat 150 298,48 128 353,10

    Siirtovelat 1 112 648,36 1 012 682,10

5 536 610,74 5 812 399,09

Vieras pääoma yhteensä 6 447 610,74 7 215 399,09

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 25 024 903,32 16 463 793,61
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Konsernilaskelmat 
 

 

 
 
 
 

KONSERNITULOSLASKELMA

euro 2021 2020

Toimintatuotot 8 468 080,15 8 457 288,87

Toimintakulut -24 017 206,14 -22 983 636,15

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -3 535,50 -10 317,07

Toimintakate -15 552 661,49 -14 536 664,35

Verotulot 6 807 639,83 6 394 126,94

Valtionosuudet 9 711 677,00 9 752 851,00

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot 5 638,55 10 835,45

    Muut rahoitustuotot 1 196 533,23 471 931,66

    Korkokulut -30 291,44 -60 563,08

    Muut rahoituskulut -276 863,19 -201 131,30

Vuosikate 1 861 672,49 1 831 386,32

Poistot ja arvonalentumiset 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 122 545,60 -1 189 557,50

Tilikauden tulos 8 682 867,01 641 303,75

Tilinpäätössiirrot 894,87 -251,78

Tilikauden verot 2 223,20 11 577,68

Laskennalliset verot 0,00 4 800,00

Vähemmistöosuudet -29,82 -398,25

Tilikauden ylijäämä 8 685 955,26 657 031,40
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

euro 2021 2020

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate 1 861 672,49 1 831 386,32

    Tilikauden verot 2 223,20 -411,21

    Tulorahoituksen korjauserät -8 258 337,62 -160 551,09

1 549 298,19 1 669 898,95

Investointien rahavirta

    Investointimenot -3 673 263,01 -2 940 698,99

    Rahoitusosuudet investointimenoihin 399 827,56 1 032 692,11

    Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot 7 988 877,19 145 439,08

4 715 441,74 -1 762 567,80

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 264 739,93 -92 668,85

Rahoituksen rahavirta

    Antolainauksen muutokset

       Antolainasaamisten lisäykset -3 399,32 -105 943,02

       Antolainasaamisten vähennykset 3 063,53 67 432,32

-335,79 -38 510,70

    Lainakannan muutokset

       Pitkäaikaisten lainojen lisäys 797 927,00 499 287,62

       Pitkäaikaisten lainojen vähennys -673 272,24 -888 276,27

       Lyhytaikaisten lainojen muutos 300 000,00 1 440 295,43

424 654,76 1 051 306,78

    Oman pääoman muutokset 1 050 000,00 0,00

    Muut maksuvalmiuden muutokset

       Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -14 806,87 10 458,20

       Vaihto-omaisuuden muutos 94 296,36 54 861,65

       Saamisten muutos 409 729,15 -397 741,03

       Korottomien velkojen muutos -521 602,26 -315 254,25

-32 383,62 -647 675,43

Rahoituksen rahavirta 1 441 935,35 365 120,65

Rahavarojen muutos 7 706 675,28 272 451,80

Rahavarat 31.12. 9 957 527,89 2 250 852,62

Rahavarat 1.1. 2 250 852,61 1 978 400,83

7 706 675,28 272 451,80
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KONSERNITASE

euro 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

    Aineettomat oikeudet 48 816,60 42 820,60

    Muut pitkävaikutteiset menot 78 856,73 70 965,33

    Ennakkomaksut 986,57 7 829,56

128 659,90 121 615,49

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet 940 184,19 827 641,54

    Rakennukset 11 069 560,86 11 142 175,94

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 372 127,92 6 865 607,72

    Koneet ja kalusto 434 582,79 450 383,29

    Muut aineelliset hyödykkeet 9 594,61 12 538,66

    Ennak.maks. ja kesk.eräiset hankin. 1 374 292,30 1 115 898,25

17 200 342,67 20 414 245,40

Sijoitukset

    Osakkuusyhteisöosuudet 58 494,08 63 104,30

    Muut osakkeet ja osuudet 2 083 656,40 2 572 915,25

    Muut lainasaamiset 31 707,78 36 472,13

    Muut saamiset 5 326,37 226,23

2 179 184,63 2 672 717,91

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 508 187,20 23 208 578,80

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 138 045,99 191 565,95

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus 94 031,41 188 327,77

Saamiset

    Pitkäaikaiset saamiset 940,65 36 646,11

    Lyhytaikaiset saamiset 2 474 651,01 2 678 575,70

2 475 591,66 2 715 221,81

Rahoitusarvopaperit 31 440,23 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 9 926 087,66 2 250 852,62

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 527 150,96 5 154 402,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 173 384,15 28 554 546,95
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KONSERNITASE

euro 31.12.2021 31.12.2020

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

    Peruspääoma 6 093 010,41 6 093 010,41

    Arvonkorotusrahasto 584 697,13 584 697,13

    Muut omat rahastot 1 740 171,32 1 833 949,15

    Edellisten tilikausien ylijäämä 2 352 082,87 2 140 486,62

    Tilikauden ylijäämä 8 685 955,26 657 031,40

19 455 916,99 11 309 174,71

VÄHEMMISTÖOSUUDET 3 173,88 69 544,15

PAKOLLISET VARAUKSET

    Eläkevaraukset 37,30 87,87

    Muut pakolliset varaukset 386 214,66 491 241,36

386 251,96 491 329,23

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 184 302,62 252 629,46

VIERAS PÄÄOMA

    Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 4 562 449,36 6 210 094,61

    Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 422 292,58 2 727 457,22

    Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 4 073 176,86 3 873 946,50

    Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 3 085 819,90 3 620 371,07

12 143 738,70 16 431 869,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 173 384,15 28 554 546,95
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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 
Ei ilmoitettavaa. 
 
5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset 
Ei ilmoitettavaa. 
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Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntakonsernin tytäryhteisöt ja jäsenosuuden mukaisessa suh-
teessa kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.  
   Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty osakkuusyhteisöjä Asunto Oy Enontekiön Saanansäde 4 eikä 
Asunto Oy Jussaeno, 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) 
 

 
 

2021 2020

Hallinto 122 152

Perusterveydenhuolto 437 15

Henkilöstö 10 14

Viestintä 127 35

Kehittäminen ja elinvoima 78 115

Infrastruktuuri 1 451 853

Opetus 430 421

Varhaiskasvatus 83 90

Kulttuuri, nuoriso ja vapaa-aika 212 136

Perusturva 547 568

Yhteensä 3 496 2 399

2021 2020

Kunnan tulovero 5 220 5 173

Osuus yhteisöveron tuotosta 737 457

Kiinteistövero 851 765

Yhteensä 6 808 6 394

2021 2020

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 8 547 8 609

     Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 1 616 1 593

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet 38 36

Verotulomenetysten korvaus 1 127 1 108

Yhteensä 9 712 9 753

2021 2020

Asiakaspalvelujen ostot 6 709 6 055

Muiden palvelujen ostot 3 293 2 978

Yhteensä 10 002 9 033
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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 
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-Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet  10 

-Atk-laitteet  5 

-Muut laitteet ja kalusteet  3 

Muut aineelliset hyödykkeet    

-Luonnonvarat käytön mukaan käytön mukaan 

-Arvo- ja taide-esineet ei poisteta ei poisteta 

      

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 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) 
 

 
 
 

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 

2021 2020

Muut toimintatuotot

     Osakkeiden luovutusvoitot 129 10

     Maa-alueiden luovutusvoitot 482 119

     Muut luovutusvoitot 6 0

Luovutusvoitot yhteensä 618 129

2021 2020

Satunnaiset tuotot

     Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeiden luovutusvoitto 7 944

Satunnaiset tuotot yhteensä 7 944 0

2021 2020

Muut rahoitustuotot

     Osinkotuotot 3 2

     Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 5 5

     Kemijoki Oy:n tuotto 1 162 422

     Muut rahoitustuotot 23 21

Muut rahoitustuotot yhteensä 1 193 450
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eritellä liitetiedoissa. 

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  

ves ia lueet

Rakennukset Ki inteät 

rakenteet ja  

la i tteet

Koneet ja  

ka lusto

Enn.maksut 

ja  

keskeneräis

et hankinnat

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 21 21 603 4 870 1 108 217 242 7 039

   Lisäykset 65 65 98 0 91 106 464 759

   Rahoitusosuudet 0 390 390

   Vähennykset 0 4 7 8 19

   Siirrot erien välil lä 0 7 164 -233 -62

   Til ikauden poisto 10 10 257 101 69 426

Poistamaton hankintameno 31.12. 76 76 704 4 607 1 262 254 74 6 901

Kirjanpitoarvo 31.12. 76 76 704 4 607 1 262 254 74 6 901

Aineelliset hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Osakkeet 

konserniyhti

öt

Osakkeet 

omistus-

yhteys-

yhteisöt

Kunta-

yhtymä-

osuudet

Muut 

osakkeet      

ja  osuudet

Yhteensä

Saamiset 

konserni -

yhteisöt

Saamiset 

muut 

yhteisöt

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 3 256 61 376 2 036 5 729 1 617 35 1 652

   Lisäykset 988 3 991 0

   Vähennykset 674 22 696 3 3

   Siirrot erien välil lä 62 0 62 0

Hankintameno 31.12. 3 632 40 376 2 038 6 087 1 617 32 1 649

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 632 40 376 2 038 6 087 1 617 32 1 649

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

   ENF Infra Oy 3211213-8 100,00 % 100,00 % 680 86 -70

   Enontekiön Kehitys Oy 0805076-6 100,00 % 100,00 % 499 188 -35

   Enontekiön Lentoasema Oy 3211440-8 100,00 % 100,00 % 288 307 -12

   Enontekiön Vesihuolto Oy 2176497-4 100,00 % 100,00 % 1 035 1 391 -115

   Kiint. Oy Enontekiön kunnan asunnot 1575855-1 100,00 % 100,00 % 161 3 303 -78

   Kiint. Oy Enontekiön Virastotalo 0617811-7 87,23 % 100,00 % 1 650 29 -48

4 313 5 303 -358

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 % 18 53 4

   Lapin jätehuolto kuntayhtymä 2008197-9 4,50 % 4,50 % 169 53 37

   Lapin li itto kuntayhtymä 0937073-7 0,87 % 0,87 % 14 32 -2

   Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0819616-7 1,46 % 1,46 % 612 2 169 36

814 2 307 76

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 50,00 % 50,00 % 20 108 -4

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt

   As. Oy Jussaeno 0625207-3 19,10 % 19,10 % 28 7 0

   As. Oy Enontekiön Saanansäde 4 2781411-9 46,50 % 46,50 % 130 160 0

179 276 -4

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 0 152 0 97

   Muut saamiset 1 617 0 1 617 14

   Siirtosaamiset 0 0 0 1

   Yhteensä 1 617 152 1 617 111

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

   Myyntisaamiset 0 0 0 2

   Siirtosaamiset 0 224 0 59

   Yhteensä 0 224 0 61

Yhteensä 1 617 376 1 617 173

2021 2020

2021 2020 2021 2020

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

   Siirtyvät korot 0 5 0 5

   Kemijoki Oy rahoitustuoton jaksotus 279 53 279 53

   Lshp:n laskutuksen oikaisu 2021 219 54 219 54

   Työterveyshuollon Kela-korv. jaksotus 30 20 38 30

   Tuet ja avustukset 160 107 176 107

   Muut menoennakot ja tulojäämät 101 133 223 170

   Yhteensä 789 372 936 419

             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 2021 tilinpäätöksessä esitetään velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2027 tai sen jälkeen. 
 
 

28) Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat 
 
Ei ilmoitettavaa. 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 2021 2020

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 1 834 1 870

   Siirrot rahastoon 0 0 0 0

   Siirrot rahastosta 0 0 94 36

Muut omat rahastot 31.12. 0 0 1 740 1 834

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 2 127 1 478 2 798 2 110

   Edellisten tilikausien oikaisut -445 30

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 2 127 1 478 2 352 2 140

Tilikauden ylijäämä 9 331 649 8 686 657

Oma pääoma yhteensä 18 136 8 804 19 456 11 309

             Kunta            Konserni

2021 2020

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0 0

             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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2020 2021 2020

Maankäyttösopimusten velvoitteet 285 369 285 369

Potilasvahinkovakuutus 0 0 101 122

Yhteensä 285 369 386 491

             Kunta            Konserni

Kunta

Pitkäaikainen Lyhytaikainen Pitkäaikainen Lyhytaikainen

Velat tytäryhteisöille

   Ostovelat 0 53 0 65

   Muut velat 0 0 0 3

   Yhteensä 0 53 0 68

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 0 8 0 321

   Yhteensä 0 8 0 321

Yhteensä 0 61 0 389

2021 2020

Kunta 2021 2020

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2021 2020 2021 2020

Lyhytaikaiset siirtovelat

   Tuloennakot

        Tuet ja avustukset 147 141 147 141

        Muut tuloennakot 35 6 35 6

   Menojäämät

        Lomapalkkavelkajaksotus henkilösivukuluineen 912 824 1 232 1 207

        Muut palkkojen ja henkilösivulujen jaksotukset 12 17 116 103

        Korkojaksotukset 4 3 14 14

        Muut 3 28 236 186

   Yhteensä 1 113 1 019 1 780 1 657

             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) 
 

 
 
 

2021 2020 2021 2020

Vuokravastuut yhteensä 105 81 331 246

   - siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 42 29 98 81

Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja

lunastusehdon mukaisia vastuita.

             Kunta            Konserni

2021 2020 2021 2020

Takaukset tytäryhtiöiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 985 2 805 0 0

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma

   Jäljellä oleva pääoma 298 310 298 311

             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 2021 2020

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 12 783 12 261

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 8 8
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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 2021 2020

Hallinto 17 17

Infrastruktuuri 8 7

Opetustoimi 44 42

Varhaiskasvatus 16 15

Sosiaalitoimi 43 45

Muut 18 14

Yhteensä 146 140

Kunta 2021 2020

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan

   Palkat ja palkkiot 5 744 5 237

   Henkilöstökorvaukset -90 -72

   Henkilösivukulut

      Eläkekulut 1 339 1 249

      Muut henkilösivukulut 179 138

Yhteensä 7 171 6 553

Henkilöstökuluja aktivoitu pysyviin 

vastaaviin 0 24

Yhteensä 7 171 6 577

Kunta 2021 2020

Kansallinen Kokoomus 0,4 0,6

Suomen Kristil l isdemokraatit 0,1 0,1

Suomen Keskusta 1,2 2,1

Yhteensä 1,6 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 985 tuhatta euroa ja ne on myönnetty tytäryhteisöjen ottamien lainojen 
takaisinmaksun 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 31.12.2021 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 

 
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen irtisanoutui 1.3.2022 lukien ja Enontekiön kunnanvaltuusto valitsi vt. kunnanjohta-
jaksi Birgitta Eiran 1.3.2022 lukien enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään 28.4.2022 kumonnut Enontekiön kunnanvaltuuston päätöksen 
2.12.2020 § 67, jossa se päätti myydä Enontekiön Sähkö Oy:n koko osakekannan Neve Isommus Oy:lle. Näin ollen myyn-
tipäätös ei ole saanut lainvoimaa, joten se tulee käsitellä valtuustossa uudestaan. 
 
 
 
 
 
 

Kunta 2021 2020

KPMG Oy Ab

   Tilintarkastuspalkkiot 8 7

   Tilintarkastajan lausunnot 0 1

   Tarkastuslautakunnan palkkiot 6 7

   Muut palkkiot 19 12

Palkkiot yhteensä 33 28
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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, sähköinen 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 ____ / ____ 2022 
 
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Leena Palojärvi, puheenjohtaja   Birgitta Eira, vt. kunnanjohtaja 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Pekka Tjäderhane   Elli-Maria Kultima 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Helinä Hautamäki   Janne Näkkäläjärvi 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Kari-Pekka Stoor   Jarno Viitanen 

 
 
 

Tilinpäätösmerkintä 
 
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen. 
 
 
Enontekiöllä  ____ / ____ 2022 
 
KPMG Oy Ab 
 
 

 
______________________________ 
Juha Väärälä 
JHT, KHT 

 
 


