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1. Johdanto elinvoimaohjelmaan
Taivalkosken kunta, kunnanjohtaja Jukka Mikkonen
Taivalkoskelle laadittiin Elinkeinopoliittinen ohjelma 2010 — 2015 korvaamaan Taivalkosken yrittäjien
elinkeinostrategiaa 2000— 2010. Ohjelmassa otettiin kattavasti kantaa kunnan elinkeinopoliittisiin
painopistealueisiin. Ohjelma oli sidottu myös alueen elinkeinostrategiaan niin, että se sisälsi samoja
kehittämisen fokuksia hieman erilaisin painotuksin. Ohjelmaa on pääosin noudatettu kuitenkaan
pyrkimättä orjalliseen asioiden rajaamiseen.
Nyt kun ohjelma lähenee ajallista loppuaan, voidaan todeta, ettei suuria muutoksia kehittämisen isossa
kuvassa ole tapahtunut. Ajatusmaailma on kuitenkin muuttunut sen suuntaisesti, että kehittämistä pyritään
tekemään laajemmin elinvoiman edistämiseksi, sen sijaan, että ahtaasti rajattaisiin se vain elinkeinoihin.
Tästä syystä haluamme nimetä nyt valmistuneen ohjelman Elinvoimaohjelmaksi 2015 — 2021. Ohjelmaa on
valmisteltu Taivalkosken elinkeinopoliittisen työryhmän ohjauksessa vajaan vuoden ajan ja sen rakennetta
on jonkin verran muutettu edeltäjältään. Sisältöön on päässyt vaikuttamaan suuri määrä
painopistealueiden toimijoita sekä asiantuntijoita. Tärkeää on nousevien alojen panostusten lisäksi pitää
huolta perinteisten toimialojen ja palvelujen säilymisestä.
Ohjelma palvelkoon lähdemateriaalina valittaessa alkaneen ohjelmakauden kehittämishankkeita.
Kehittämisen tulisi tasapainoisesti kohdistua sekä pidemmän aikavälin strategisiin kohteisiin että lyhyellä
aikavälillä nopeasti tulosta tuottaviin projekteihin.
Ohjelmaa on syytä seurata säännöllisesti ja tehdä siihen tarvittaessa myös korjauksia. Sopiva tarkasteluväli
lienee kerran tai kaksi vuodessa. Kokonaisarviointi pitää tehdä viimeistään vuonna 2019, kun ollaan
laatimassa seuraavaa ohjelmaa.
Jotta tämä Taivalkosken elinvoirnaohjelma saa riittävästi painoarvoa, on se syytä käsitellä kaikissa
sidosryhmissä, kunnan toimielimissä, yrittäjien hallituksessa ja Naturpolis Oy:n hallituksessa. Näin siitä
muodostuu myös työkalu toimintasuunnitelmien laadintaan.

Jukka Mikkonen
kunnanjohtaja
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Elinkeinopoliittinen työryhmä, puheenjohtaja Pekka Vääräniemi

i

..

Kuluvaan syksyyn liittyen Koillismaalla ilmassa on selvästi uskoa elinkeinoelämän kehitykseen, kuten
oheisessa TEM:n ja ELY-keskuksen yhteenvedosta voi todeta. Elinkeinoelämä kokee tilanteen paremmaksi
kuin vuosi sitten ja uskoo tilanteen edelleen olevan nykyistä parempi vuoden päästä.

Kunnan yrityksillä, kuten esim Telatekilla, Pölkyn sahalla ja sen alihankkijoilla, DNA:IIa ja usealla muulla
paikkakunnan yrityksellä menee hyvin ja uusia työpaikkoja on syntynyt merkittävästi. Nyt pitäisi saada
uudet työntekijät kunnan vakituisiksi asukkaiksi sen sijaan, että Taivalkoskella käytäisiin viikot tekemässä
töitä.
Samaan aikaan ikärakenteen muutos luo selkeästi uhkia julkisen rahoituksen riittävyydelle tulevaisuudessa.
Nuorten ja nuorten aikuisten muutto paikkakunnalta vaikuttaa puolestaan syntyvyyden alenemiseen
tasolle,joka tulee vaikuttamaan jatkossa kunnan koulutustarjonnan järjestämiseen.
Kunnan nykyinen taloudellinen tilanne antaa mahdollisuuksia tehdä harkittuja toimenpiteitä Taivalkosken
elinvoimaisuuden lisäämiseksi,johon tällä Taivalkosken kunnan elinvoimaohjelmalla pyritään vaikuttamaan.
Elinkeinopoliittisen tyäryhmän puheenjohtajana haluan kiittää työryhmän jäseniä ja muita
elinvoimaohjelman valmisteluun osallistuneita tahoja työpanoksesta Taivalkosken elinvoiman
kehittämiseen liittyvän ohjelman luomisessa.

Pekka Vääräniemi
Elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtaja
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2. Elinvoimaohjelman tavoitteet
Kunnan elinvoimaohjelma muodostuu näkemyksestä ja tahdosta kunnan kehittämisen osalta; mihin
suuntaan kunnassa elinvoimallista kehitystä halutaan viedä. Elinvoimapolitiikan johtamisesta vastaa näin
aina kunnan ylin johto, eli valtuusto, hallitus ja kunnanjohtaja. Tämän strategisen johtamisen rinnalla ja sitä
osin toteuttaen Naturpolis Oy tar}oaa palveluita, jotka ovat luonteeltaan operatiivista elinvoimapolitiikkaa.
Näitä ovat mm. erilaiset hankkeet, projektit, perinteiset yritysneuvonnan palvelut sekä aluemarkkinointi.
Yrityspalveluita tarjotaan tiiviissä yhteistyössä muiden alueellisten yrityspalveluiden tuottajien kanssa.
Keskeisenä elinvoimaohjetman toteuttajana Taivalkosken kunnan ja Naturpolis Oy:n lisäksi toimii
Taivalkosken Yrittäjät.
Elinvoimaohjelman yhtenä lähtökohtana on kartoittaa niitä Taivalkosken kuntaan liittyviä
menestystekijöitä,joiden varaan uutta liiketoimintaa voidaan luoda tai joita voidaan edelleen kehittää
tukemaan uuden yritystoiminnan syntymistä. Toinen keskeinen elinvoimaohjelman tavoite on luoda
Taivalkoskesta haluttu paikka asua ja tehdä työtä.

Mitä tulisi
kehittää ?
Rakennettu
ympäristö
~

Osaamisen
voimavarat

Luontoympäristö

Nykyinen
linkeinorakenn
Sijainti

Elinvoimavoimaohjelman perustehtävänä on luoda alueen toimijoille edellytykset tehdä asioita yhdessä ja
uudella tavalla. Laajeneva yhteistyö kaikkien alueen toimijoiden sekä muiden Koillis-Suomen kuntien
kanssa on Taivalkosken elinkeinoelämän kehittymisen elinehto. Seudullisten yrityspalveluiden tuottajien
välinen yhteistyö on saatu alulle, mutta se vaatii edelleen kehittämistä, jotta käytettävissä olevat rajalliset
resurssit pystyttäisiin entistä paremmin kohdentamaan hankkeisiin joiden panos-tuotos suhde on parhain.
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Seudulliset yrityspalveluiden tuottajat

Elinvoimaohjelman työstämiseen ovat osallistuneet mm seuraavat tahot:
-

Taivalkosken kunnan luottamus- ja virkamiehet
Taivalkosken Yrittäjät
Taivalkosken Matkailuyhdistys
MTK:n Taivalkosken osasto
Oulun Seudun Ammattiopisto, Taivalkosken yksikkä
TE-taimisto
eri toimialojen edustajat

Elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtajana on toiminut Taivalkosken Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Pekka
Vääränierni.

3. Visio
Taivalkosken elinvoimaisuus lähtee luonnonvarojen monipuolisesta hyödyntämisestä. Metsäraaka-aineen
ja maaperän rikkauksiin perustuvan teollisuuden lisäksi alkutuotanto, matkailu, palvelukeskusliiketoiminta
ja metalliteollisuus muodostavat menestyksen pohjan. Näitä tukemassa on monipuolinen yksityinen ja
julkinen tehokas palvelurakenne.
Nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat monipuolisen tietotyön tekemisen Taivalkoskella sekä
paikkakuntariippumattomien sähköisten palveluiden tarjoamisen.
4. Nykytilan kuvaus
4.1.Väestö
Taivalkosken kunnassa asui vuoden 2012 lopussa noin 4 313 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna
2012 Taivalkoskella syntyi 38 ja kuoli 44 henkilöä. Kuntaan muutti 121 henkilöä ja kunnasta pois 225
henkilöä. Vuonna 2012 väestö väheni 110 henkilöllä. Keskimäärin vuosien 19$0 — 2012 välisenä aikana
väestö väheni 50 henkilöllä vuosittain. Vuoden 2012 ennusteen mukaan väkiluku alittaa 4 000 asukkaan
rajan vuonna 2020 vaiheilla.
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a.2.Työii~SyyS
Vaikka Taivalkosken työllisyys on parantunut heikoimmista vuosista, on työttömyys jälleen alkanut
nousemaan vuoden 2012 jälkeen,jolloin työttömyysaste oli 15 %. Elokuussa 2014 työttömyysaste oli 16,7
%, joka on Pohjois-Pohjanmaan kolmanneksi korkein luku.
Taivalkosken työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin 29.8.2014

Työttömät työnhakijaa {lomautetut mukaan lukien]ja avoimet työpaikat työnvälityksessä
kunnittain ja seutukunnittain 29.8.2014

~,
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`e\~ .~~ ~,ỳ`t" -aE` ~~o ~m~ ~ y~ ~1'~ F
Q-0 Qi ,~,~ Q~ ~
't ~J ~~m ~.~
~S° ~ Q,b ~O
;~f' y,~~e '~,4~9~~
~ ,~S'~~" ~~'~
J ~ Qi

~

Q

Pohjois-Pohjanmaan sisäinen muuttoliike on voimakasta ja se suuntautuu erityisesti Ouluun. Usean nuorten
muuton perusteena ei välttämättä ole työpaikan saanti, vaan toive sen saamisesta sekä hyvät harrastus- ja
kulttuurimandollisuudet. Samaan aikaan työllistävät yritykset "jäävät" lähtökuntaan. Ilmiö näkyy nyt jo
työvoiman saatavuusongelmina useissa seutukunnissa eri toimialoilla: osaava työvoima on Oulussa ja
työpaikat muualla maakunnassa. Ilmiö on kasvava

4.3. Elinkeinorakenne ja sen tarjoamat mahdollisuudet
Taivalkosken luonto monipuolisine liikunta ja harrastusmandollisuuksineen sekä vahvoja perinteitä
kunnioittava kulttuuri mahdollistavat laaja-alaisen kansallisen ja kansainvälisen kulttuuri-, matkailu- ja
harrastustarjonnan niin talvella kuin kesällä.
fVletsään ja maahan liittyvät elinkeinot ovat olleet kaikkina aikoina keskeisiä Taivalkoskella ja tarjoavat
edelleen hyvät lähtökohdat elinkeinotoiminnalle. Taivalkoskella olevat luonnonvarat ovat mittavat ja
mahdollistavat uusien käyttötapojen myötä uuden elinkeinotoiminnan syntymisen.
Kaivannaisteollisuuden potentiaali luo merkittävän mahdollisuuden Taivalkosken elinkeinotoiminnan
kokonaisvaltaiselle kehittämiselle.
Edellisten lisäksi kotitalouksien kaupallisten palveluiden, koulutuspalveluiden sekä erityyppisten
tukipalveluiden merkitys työllistäjänä on Taivalkoskella merkittävä.
Elinkeinorakenteeseen liittyen yksi merkittävimmistä heikkouksista on yrittäjäkulttuurin puuttuminen.
Aikoinaan suuret valtionyhtiöt toivat palkkatyön paikkakunnalle ja toimeentulo hankittiin alkutuotannosta,
Näin ollen omaehtoisen yrittäjäkulttuurin syntymiselle ei ollut tarvetta, eikä myöskään elintilaa.

Taivalkosken elinvoimaohjelma

Sivu 11

3.2.1. Työpaikat toimialoittain vuonna 2011

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Maatalous, metsätalous, kalanviljely, kalastus

202 Z6
178 14

Koulutus

158 12

Hallinto- ja tukipalvelut
Teollisuus

130 10
119 9
115 9
95 7
62 5

Vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus- ja huolto
Rakentaminen
Julkinen hallinto ja maanpuolustus
Majoitus- ja ravitsemustoiminta
Kuljetus ja varastointi
Muu palvelutoiminta
Taiteet, viihde ja virkistys
Toimiala tuntematon
Sähkö- ja lämpöhuolto
Vesi- ja jätehuolto, ympäristön puhtaanapito

5b
55

4
4

51

4
3

33
23
5
4

2
0
0

4.4.Toimialakohtaiset katsaukset

Vaikka tilastokeskuksen käyttämä toimialajako ei palvele parhaalla mahdollisella tavalka elinkeinopoliittista
näkökulmaa, on tätä jakoa kuitenkin käytetty tässä toirnialakohtaisen tarkastelun pohjana.

4.4.1. Sosiaali- ja terveyspalvelut(202 htv /v.2011)
Sosiaali- ja terveyspafvelut sisältävät:
-

perusterveydenhuoltopalvelut

-

erikoissairaanhoidon palvelu

-

asumispalvelut

-

kotihoito (kotisairaanhoito ja kotipalvelu)

-

kotipalvelun tukipalvelut (siivous, vaatehuolto, kauppapalvelut, kiinteistönhoito, polttopuuhuolto
ym)

-

yksityiset lääkäri- hammaslääkäripalvelut
sairaankuljetus

-

fysioterapia, hieronta

Sosiaali- ja terveyspalveluiclen työpaikoista 169(v 201.Oj on kunnallisia ja loput n 30 yksityisen sektorin
työpaikkoja. Taivalkosken kunnassa toimii vähäisessä määrin yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita
tuottavia yrityksiä.
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Yksityisiä palveluntarjoajia:
-

Terveystalo Oy tuottaa työterveyshuoltopalveluiden lisäksi myös yleislääkäripalveluita
Palvelukoti Sinikello tuottaa mielenterveyskuntoutujille asumispalveluita (8 asiakaspaikkaa)
Apurina Oy tuottaa siivouspalveluita
Kotihoidon tukipalveluihin liittyviä kiinteistön huo{topalveluita tuottavat Kiinteistönhuolto
Pyykkönen ja P & V Huolto ja Korjaus Ky
Kyläseurat tuottavat vähäisessä määrin siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluita
4H tuottaa veteraanien siivouspalveluita

-

Koillismaan Kuntopiste Ky, Kuntoneva Oy, Taivalkosken Kuntolux sekä OMT-Fysio Erja Toivonen
tuottavat fysioterapiapaiveluita

-

Urheiluhieroja Ritu ja Hierontapalvelu A Jumisko tuottavat hierontapalveluita
MedGroup Ensihoitopalvelut tuottavat sairaankuljetuspalveluita

-

Palveluasuntoja kunnalla on yhteensä 42-43 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Yksityisiä tehostetun
palveluasumisen asiakaspaikkoja ei Taivalkoskella ole. Vertailutietona Kuusamossa on n 150 yksityistä
tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa,joka työpaikoiksi laskettuna on noin 90 työpaikkaa.
1. Pihlaja /Tehostettua palveluasumista 32-33 paikkaa
2. Kaisla /Tehostettua palveluasumista 10 paikkaa
Taivalkosken vanhustentaloyhdistyksellä on 38 asuntoa,joiden asukkaiden palvelut järjestetään
tarvittaessa kunnan kotihoidon palveluna.
Taivalkosken kunnan kotihoidossa työskentelee yksi kotisairaanhoitoja ja kaksi lähihoitajaa,joka on
henkilöresurssina huomattavan pieni ottaen huomioon kunnan koko.
4.4.1.1. Palvelutarpeen kehitys tulevaisuudessa
Kotihoidon ja palveluasumisen tarve tulee kasvamaan tulevina vuosi. Tilastokeskus arvioi, että yli 65 —
vuotiaiden osuus taivalkoskelaisista on yli 29 %vuonna 2020,(33 %vuonna 2030) kun se tällä hetkellä on n
24 %. Taivalkosken kunnan vanhuspoliittisen strategian mukaan tarpeenmukainen säännöllinen kotihoito
on tarjolla 14 prosentille yli 75-vuotiaista.
Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt
voi elää itsenäisesti omassa kodissaan, tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Kotona asumista tulisi
tukea nopeasti saatavilla, ammattitaitoisilla julkisen sekä yksityisyrittäjien tuottamilla palveluilla. Lisäksi

yli 75 v
242
390
SOS
688

5
9%
13 %
18 %
%

vuosi
väkiluku
5127
2000
4459
2010
2020
4040
2030
3824

%

huomioidaan ikääntyvän oma tukiverkosta ja kolmas sektori.
kotihoidon asiakkaita 14
34
55
71
96

Arvio perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2012 ja toteutuma vuoteen 2010 saakka Taivalkosken kunnan talousarvion
2014 lukuihin.

Muita ikärakenteen vanhenemisen vaikutuksia palvelutarpeeseen:
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-

asumistarpeet muuttuvat, hoiva- ja tukipalveluiden tcrve kasvaa ja väestön ikääntyminen edellyttää

-

sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoimatarpeen täyttäminen vaikeutuu

-

eläkeläisten toimeliaisuus kasvaa, jolloin nämä toisaalta käyttävät enemmän palveluita, mutta

uutta palvelu- ja asuntorakentamista

voivat olla niitä myös tuottamassa, esim vapaaehtoistyössä
-

yksityinen palvelutuotanto vahvistuu, jos sille annetaan mahdollisuus ja sen kehittymistä tuetaan

-

hoivapaivelut digitalisoituvat

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta erityisvastuualueille vuoden 2017 alusta,
jolloin merkittävä osa sote-palveluiden järjestämiseen liittyvistä päätöksistä siirtyy kunnalta pois. Tämänkin
perusteella cote-palveluiden kokonaisuus, jossa julkisen sektorin palveluiden rinnalla on toimiva yksityisen
ja kolmannen sektorin toimiva palveluverkosto mahdollistaisi paikallisen yritystoiminnan kehittymisen.
4.4.1.2. Kehittämismandollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisääntyvään palvelutarpeeseen voidaan vastata kasvattamalla kunnan omaa
organisaatiota tai mahdollistaa yksityisen palvelutarjonnan kehittymisen kunnallisen palvelutuotannon
rinnalle. Palvelukokonaisuus,jossa julkisen ja yksityisen palvelu#uotannon {isäksi pystytään hyödyntämään
myös kolmannen sektorin toiminta tuottaa ikääntyville ja muille sosiaali- ja terveyspafveluita tarvitseville
kokonaistaloudellisesti edullisimman palvelukokonaisuuden.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen tulee muuttamaan niiden järjestämisvastuuta
Uusia yritysmandollisuuksia syntyy erityyppisissä asumispafveluissa, kotihoidossa sekä kotipalvelun
tukipalveluissa. Kotipalvelun tukipalveluita (kiinteistönhoito- ja korjauspalvelut, polttopuiden teko,
talonmiespalvelut yms) voivat hyödyntää myös muutkin, kuin sosiaalisin tai terveydellisin perustein näitä
palveluita käyttävät. Esimerkkinä näistä asiakasryhmistä ovat vapaa-ajan asukkaat ja "normaalit"
kotitaloudet, jotka haluavat helpotusta päivittäiseen elämäänsä. Kotipalvelun tukipalveluiden tarpeen
kartoittamiseksi ja toimintamallin luomiseksi on vuonna 2014 käynnissä hanke "Palveluita ja
pienyrittäjyyttä kylille".
Kunnan strategiaan on kirjattu yhdeksi päätavoitteeksi vuoteen 2016: Kunnan palveluiden
tuotantomarkkinat avataan kilpailulie siten, että se on läpinäkyvää ja hyödynnetään yksityistä ja kolmatta
sektoria. Tämä tukee edellä esitettyjä ajatuksia lisätä yksityistä palvelutarjontaa sosiaali- ja
terveyspalveluissa.
Erityisryhmien (mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset} palvelu- ja tukiasumisratkaisuja tulisi
kehittää ja tarjota nykyistä paremmat mahdollisuudet itsenäiselle asumiselle. Tämä edellyttäisi itsenäisen
asumisen mandollistavan asuntokannan rakentamista. Lisäksi erityisryhmien päivätoimintaa tulisi kehittää.

4.S.Maatalous, metsätalous, kalanviljely, kalastus (178 htv)
Maa- ja metsätalous, kalanviljely ja kalastus muodostavat työvoimaltaan suurimman
toimialakokonaisuuden.
4.5.1. tVlaatalous
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Maatalouden osa-alueista peltokasvituotannosta, kotieläintuotannosta sekä puutarhatuotannosta
Taivalkosken kunnan alueella tärkein on kotieläintuotanto ja erityisesti maidon tuotanto. Taivalkoskella on
noin kolmekymmentä maitotilaa. Maitotifat ovat pääsääntöisesti perustuotantotiloja, eivätkä harjoita maaja metsätalouden lisäksi muun toimialan yritystoimintaa.

4.5.2. Porotalous
Taivalkoskella on 18 porotalouden kansalliseen tukeen oikeutettua poron omistajaa (vähintään 80 poroa},
joiden lisäksi on muutamia kymmeniä pienemmän poromäärän omistajia. Käytännössä kaikilla
poronkasvatus on maa- tai metsätalouden fiitännäiselinkeino tai poronomistaja on porotalouden lisäksi
myös ansiotöissä.
Poroja Taivalkosken alueella on noin 4 000,joista teurastetaan vuosittain 1 300 — 1700 poroa. Paliskuntien
rajat eivät kaikilta osin vastaa kunnan rajoja.
Nykyään patoa hyödynnetään taloudellisesti lähinnä kolmella eri tavalla: 1) lihana ja teurastusten
sivutuotteina sekä matkamuistoina, 2) palveluina järjestämällä esim. poroajeluja, -safareita ja -kilpailuja
sekä esittelemällä poroja ja poronhoitoa ja 3) mielikuvani, olennaisena osana pohjoista julkisuuskuvaa.
Taloudellisesti merkittävin porotuote on edelleen poronliha. Taloudellista arvoa on myös porojen taljoilla,
Hihoilla, sarvilla ja tuilla. Tuotetusta poronlihasta noin 80 %menee jalostettavaksi, Taivalkoskelaiset
paliskunnat ovat osakkaana Pudasjärven teurastamossa.
Poronlihan suorarnyyntiä voisi kehittää edelleen. Keskimäärin suoramyynnin osuus on noin 30 %, kun se
Taivalkoskella on ainoastaan 15 — 20 %. Suoramyyntiä ei vor säädösten mukaan markkinoida, vaan kysynnän
tulee olla asiakaslähtöistä.
Poronlihaa jalostavia yrityksiä on Taivalkoskella yksi. Loppuosan lihasta, jota ei myydä edelleen
jalostettavaksi poronomistajat käyttävät itse tai myyvät suoraan kuluttajille. laiostajille myytiin poronlihaa
noin 300 000 — 400 000 euron arvosta. Jalostuksessa poronlihan arvo jokseenkin kolminkertaistuu.
Taivalkosken ja Jokijärven paliskunnat yhdistyvät syksyllä 2014. Tämän ansiosta pystytään paremmin
vastaamaan työvoiman kysyntään poromiesten määrän vähentyessä. Karjakokoa voidaan myös kasvattaa
ikääntyneiden poronkasvattajien luopuessa porotaloudesta. Lisäksi laidunmaiden laajentuminen antaa lisää
mahdollisuuksia laiduntamiseen.
Porotalouden kannattavuuteen vaikuttaa kasvava petokanta, ilmaston muutos sekä porojen aiheuttamat
vahingot viljelyksille sekä liikenteelle.
4.5.3. Puutarhatuotanto
Taivalkoskella toimii yksi koristekasvien kasvattamiseen keskittynyt puurtarha, Pesiölän puutarha. Lisäksi
Taivalkoskella yksi tila kasvattaa mansikkaa.
4.5.4.

Nfetsätalaus

Kunnan suurin metsänomistaja on Metsähallitus,joka omistaa yli 60 %alueen metsistä. Yksityisten
omistamista metsistä ei o{e esim Kuusamon mallin mukaisesti muodostettu yhteismetsiä, jolloin niiden
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hoito ja hyödyntäminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Metsätalous työllistää metsänhoidossa ja
puunkorjuun eri vaiheissa sekä puun kuljetuksissa sekä maatalouksia että metsäalan yrityksiä.
Taivalkoskella on yksi merkittävä puuraaka-aineen käyttäjä Ulean saha,jonka sivuvirtoja hyödynnetään mm
Taivalkosken kaukolämmön tuotannossa.
Yksittäiset tilat tekevät ja myyvät polttopuita.
Varsinaista metsäpalveluyritystä ei Taivalkoskella ole, vaikka sen palveluille todennäköisesti olisi kysyntää.
4.5.5. Kalankasvatus
Taivalkoske~fa toimii Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (RKTL) Ohtaojan laitos, jonka päätehtävä on
säilyttää uhanalaisten kalalajien kantoja. Laitos työllistää kokonaisuudessaan 16 henkeä (2014). RKTL tulee
liittymään osaksi Luonnonvarakeskusta. Tämän hetken käsityksen mukaan Ohtaojan laitos tulisi säilymään.
Kalanicasvatusyrityksiä Taivalkoskella on lisäksi Kalankasvatus Vääräniemi Oy, Monikala Dy, Taivalkosken
kala, Kostonjoen Lohi Oy sekä Kainuun lohimestarien Koivukosken laitos.
Monikala Oy tuottaa pääasiassa siikaa jatkojalostettavaksi. Taivalkosken kala, Kostonjoen Lohi sekä
Koivukosken laitos kasvattavat puolestaan kirjolohta ruokakalaksi. Kalankasvatus Vääräniemi keskittyy
kalanpoikasten ja istutuskalojen kasvattamiseen. Taivalkosken ja Kuusamon alueella tuotetaan noin 70
koko maan luonnonravintolammikoissa kasvatetuista siianpoikasista.

4.5.6. Kalastus
Kunnassa toimii yksi ammattimaisesti kalastava henkilö, Veikko Naumanen. Lisäksi kalastusta harjoittavat
satunnaisesti yksittäiset nuottakunnat.
Taivalkoskella on Kostonjärven rannalla kalasatama,jonka käyttö on ollut vähäistä.
Lähikuntien Posion ja Kuusamon kalastajilla on yhteinen Koillismaan Luonnonkala Oy,jolla on
omistuksessaan kalan käsittelyyn soveltuvat tilat sekä yhteistyökumppaneina kalanjalostajia.

Kuusamo
Posio
Taivalkoski

4.5.7.

Pinta-ala
km2
5805
3545
2651

fasta vesistöä
km2
830
506
2i3

vesistöä
14,3
14,3
8,0

Ntaatalouden liitännäiselinkeinot

Taivalkoskella ei maatalouden liitännäisenä harjoiteta energian- tai bioenergiantuotantoa, eikä
elintarvikkeiden jatkojalostusta. Alueella ei myöskään harjoiteta merkittävää hevostaloutta.
Maatilamatkailu rajoittuu Virkkusen porotilan harjoittamaan toimintaan.
Kehittämismand~llisuudet maataloudessa, metsätaloudessa, kalanviljelyssä ja kalastuksessa
4.5.8.1. Tuottava maaseutu -hanke

4.5.8.
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Taivalkosken EPO —ohjelmaan vuosille 2010 — 2015 on kirjattu maa- ja metsätalouden osalta seurattaviksi
asioiksi maaseutuyrittäjien liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, sekä sukupolvenvaihdosprosessien
edistäminen. Edelleen ohjelmaan on kirjattu kyseisten tehtävien toteuttaminen Naturpolis Oy:n
hallinnoiman Tuottava maaseutu —hankkeen toimesta.
Tuottava maaseutu -hankkeeseen taivalkoskelaisia yrittäjiä osallistui 13 kpl (liiketoiminta- johtamiskoulutus
7 ja SPV —prosessit 6). Hankkeen toimesta on Taivalkoskella järjestetty yhteensä 8 aiheisiin liittyvää yleistä
koulutustilaisuutta. Näiden lisäksi on annettu 157 tuntia aiheisiin liittyvää, yrityksissä tapahtuvaa ohjausta
ja neuvontaa. Viimeisin tilaisuus, joka koski maatilan sukupolvenvaihdosta pidettiin Taivalkoskella
17.2.2014 ja tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä.
Tuottava maaseutu —hankeen toiminta-aika päättyy kuluvan vuoden lopussa. Kehittämistoiminnan
jatkotoimenpiteinä on aluillaan Posion kehitysyhtiön hallinnoima esiselvityshanke, jonka yhtenä keskeisenä
tavoitteena on selvittää Kuusamo, Posio ja Taivalkosken kotieläintilojen kehittämistarpeiden sisältöä ja
tuottajille tärkeiden toimintamallien ja menetelmien huomioonottamista tulevassa
kehittämistyössä. Tämä selvitystyö toimii siten samalla myös mahdollisen Tuottava maaseutu !1—

hankkeen toimintoja ohjaavana ja syventävänä kartoituksena antaen "eväitä" mahdolliselle
tulevalle rnaaseutuhankkeelle. Selvityshankeen tulokset ovat hankesuunnitelman mukaan
käytettävissä ensi kesään mennessä.
4.5.S.z. Maa- metsä- poro- ja kalatalouden sivuelinkeinot
Maa- metsä-, poro- ja kalatalouden sivuelinkeinot, joissa voidaan hyödyntää tilan konekantaa, rakennuksia,
alkutuotantoa, aluetta tai työvoimaa mahdollistavat elinkeinotoiminnan kehittymisen.
Lähtökahtaisesti taivalkoskelaisten tuotantoeläintilojen resurssit ovat rajalliset ja ne tulisi käyttää
ensisijaisesti oman tilan ja sen ydinosaamisen kehittämiseen.
Poro- ja kalatalouden tuotteiden jatkojalosteille Rukan ja Syötteen alueen matkailuyritykset ja ravintolat
sekä alueen vähittäiskaupat tcrjoaisivat valmiin kohderyhmän. Tuotteiden pitäisi vastata ravintoloiden ja
kuluttajien muuttuvia tarpeita olla luonteeltaan helposti paikalliseksi tunnistettavia. Lihan osalta tämä
edellyttäisi mahdollisuutta jatkojalostaa porotuotteita lähialueella ja kalatuotteiden osalta paikallista
kalanjalostusyritystä, joka pystyisi käsittelemään ja jalostamaan kalatuotteet kauppojen ja ravintoloiden
tarpeisiin.
Uusia kasvatettavia ja jalostettavia kasvilajeja voisivat olla yrtit, joiden kasvattamiseen pitkät valoisat päivät
antavat hyvät lähtökohdat.
Metsäpalveluyrityksen palveluille on alueella kysyntää, koska esim Metsähallitus on vähentänyt oman
metsänhoidon henkilökuntaa. Tällä hetkellä esim metsien istutuksista suuri osa tehdään ulkomaisten
työntekijöiden toimesta. Haasteena tälle toiminnalle on kausiluontoisuus.
Polttopuiden myyntiä vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille voitaisiin tehostaa "polttopuupörssillä" sekä
polttopuiden kuljetukseen liittyvillä lisäpalveluilla.
Koston kalasatama käyttömandollisuudet tulisi selvittää ja pyrkiä aktivoimaan sen käyttöä ammattimaisessa
kalastuksessa.
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Yhteistyö matkailuyritysten kanssa mahdollistaisi esimerkiksi kafastusmatkailutuotteiden kehittämisen.

4.5.8.3. Jalostusarvon nostaminen — lähiruoan tuotanto
Taivalkoskella tuotetun poronlihan sekä ruokakalan jalostusarvoa voidaan nostaa nykytasosta.
Taivalkoskella toimii tällä hetkellä yksi rahtipalvaamo, Elehvän Palvaarno,jonka toiminta ei sisällä
lihatuotteiden myyntiä.
Taivalkoskella ei jalosteta tällä hetkellä paikkakunnalla kasvatettuja tai kalastettuja ruokakaloja.
Lihan- ja kalantuotannon lisäksi Taivalkosken luonto tarjoaa runsaasti luonnon marjoja ja sieniä, joiden
jalostaminen sopisi hyvin Taivalkosken lähiruokatarjontaan.
Lihan- ja kalanjalostuksen sekä luonnonmarjojen ja sienien poiminnan ja jalostuksen organisointi- ja
toteuttamismandollisuudet tinee selvittää.
Koulutus (158 htv)
Taivalkosken kunnan oman koululaitoksen (112 htv v 201.0) lisäksi Oulun Seudun Ammattiopiston
Taivalkosken toimipiste työllistää noin 60 henkilöä. Opettajista osa toimii sekä kunnan että ammattiopiston
palveluksessa, jonka vuoksi edellä esitetyt työnantajakohtaiset luvut ovat yhteenlaskettuna suuremmat,
kuin otsikossa esitetty kokonaisluku.
Taivalkoskella (OSAO) on tällä hetkellä toisen asteen koulutusta seuraaviin ammatteihin:
-

kaivosmies

-

maanrakennuskoneenkuljettaja

-

metsäkoneenkuljettaja

-

tarjoilija

-

lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Oulun Seudun Ammattiopisto tarjoaa myös yrityskohtaisia koulutuksia.
Lisäksi KAO järjestää Taivalkoskella (syksy 2014] lyhytkurssikoulutusta lähinnä turvallisuuteen liittyviä
lyhytkursseja (esim järjestyksenvalvojan peruskoulutus, vartijan työn perusteet, vartijan peruskurssi, sote —
turvakorttikoulutus)
Syksyllä 2014 kaivosalan koulutukseen oli hakijoita vain puoleen koulutuksen aloituspaikoista. Syynä tähän
voi olla kaivosalan heikentynyt imago ja kaivosalan negatiiviset talousuutiset.
Ikäluokkien pieneneminen tuo haasteita kunnan omalle koulutustarjonnalle. Alimmillaan syntyvyys oli
vuonna 2011,jolloin syntyi ainoastaan 3~ lasta. Paikkakunnan vetovoimaisuuden kannalta olisi säilyttää
lukio-opetus paikkakunnalla. Keväällä 2014 esitettiin lukioiden vähimmäisoppitasmääräksi S00 oppilasta,
joka tarkoittaisi lukio-opetuksen hallinnon siirtymistä suurempiin kokonaisuuksiin.
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Sen lisäksi, että koulutustoimiala on merkittävä työllistäjä, on koulutuksen keskittämisellä suuriin yksiköihin
myös vaikutusta väestön, yritysten ja työpaikkojen alueelliselle jakautumiselle. Koulutuksen keskittämiseen
liittyvät viime aikaiset linjaukset eivät tule tätä suuntaa muuttamaan.
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Kehittämismandollisuudet koulutuksessa

Kunnan kannalta kaikki muu, kuin kunnan järjestämisvastuulla oleva koulutus on tervetullutta
paikkakunnalle. Erinomaiset talviliikuntamandollisuudet voisivat tarjota esimerkiksi hyvän vaihtoehdon
huonommissa lumiolosuhteissa toimiville urheiluopistoille talvilajien koulutukseen ja valmennukseen.
OSAO:Ita tyhjiksi jääneet tilat tarjoaisivat sekä luokka-, että urheiluhallitiloja käytettäväksi.
Urheiluopistotoiminta tukisi myös muuta matkaiiutoimintaa.
Uutena opiskelumuotona eLukiossa voi opiskella lukio-opintoja joustavasti verkossa. Verkossa voi suorittaa
joko koko lukion oppimäärän tai yksittäisiä kursseja. Kurssitarjottimella on noin 250 kurssia. Erityisesti
vieraita kieliä on runsaasti tarjolla. elukio on 20 itsenäisen lukion verkosto,joka tarjoaa yhteistyönä lukioopintoja.Opiskeluun eLukiossa oppilas tarvitsee tietokoneen, Internet-yhteyden ja
kuulokemikrofonin. Kontaktiopetus, tehtävät ja harjoitustyöt tehdään internetin kautta sähköiseen
oppimisympäristöön Moodleen. Kurssien kokeet tehdään vielä pääosin eLukion mukana olevalla lukiolla.
Joillakin kursseilla on käytössä verkko kokeet jotka tehdään sähköisessä oppimisympäristössä. Vaikka lukioopetuksen hallinto muuttuisikin tulee erityyppiset verkko-opetusympäristöt tarjoamaan entistä enemmän
mahdollisuuksia lukio-opetukseen Taivalkoskelta käsin.
Koillismaan koulutustarjonnan kehittämiseksi olisi tarpeen koota koulutusennakointiryhmä,jossa olisi
mukana oppilaitokset, te-toimisto, yrittäjäjärjestöt ja kunnat
4.6. Hallinto- ja tukipalvelut(130 htv)
Taivalkosken kunnalla on eri tyyppisissä hallinto- ja tukipalvelutehtävissä koko joukko työntekijöitä
yleisjohdossa, talous- ja henkilöstöpalveluissa, eri hallintokunnissa sekä kunnallisissa tai kuntien
omistamissa organisaatioissa, kuten Koillismaan Maaseutupalveluissa ja Naturpoliksessa.
Yksittäinen suurin tukipalveluiden tuottaja on DNA:n asiakaspalvelupiste,joka työllistää yli 70 työntekijää ja
on parhaillaan rekrytoimassa 7 uutta työntekijää. Muita hallinto- ja tukipalveluiden tuottajia ovat
paikkakunnalla toimivat tilitoimistot(3 kpl), joista osalla on asiakkaita myös paikkakunnan ulkopuolella.
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4.6.1.

Kehittämismandollisuudet hallinto- ja tukipalveluissa

Uudet nopeat tietoliikenneyhteydet parantavat paikallisten tilitoimisto ja asiakaspalveluyritysten
toimintaedellytyksiä. Tilitoimistopalveluiden siirtyessä entistä enemmän sähköisiksi vähenee niiden
tuottamisen paikkakuntariippuvaisuus.
Uusien yrittämisen muotojen, kuten yrittäjäosuuskuntien ja verkkokauppojen syntyminen lisää
uudentyyppisten tukipalveluiden kysyntää ja mahdollistaa uusien tukipalvelukonseptien kehittämisen.
4.7.Teollisuus (119 htv v 2011, tällä hetkellä selvästi suurempi n 150 — 160 htv)
Taivalkosken teollisuuden tukipilareina ovat Telatek Oy;n konepaja ja Pölkky-ryhmään kuuluva Ulean saha,
jotka käytännössä työllistävät tämän toimialan kaikki työntekijät. Ulean saha työllistää lisäksi joukon
alihankkijoita. Kummankin näiden yrityksen toimintaan vaikuttaa yleinen taloustilanne. Tällä hetkellä (kesä
2014) Telatekin tilanne ja lähitulevaisuus näyttää lupaavalta ja heidän suunnitelmissaan on palkata noin 15
uutta työntekijää. Sahateollisuudessa puolestaan päämarkkinoiden kysyntä (Japani, Pohjois-Afrikka,
Arabimaat) on tällä hetkellä hiljaista ja markkinoilla on yfikapasiteettia. Tilanteen arvioidaan kuitenkin
loppuvuoden aikana paranevan. Sahateollisuuden haasteena on lisäksi sivuvirtojen heikko
hyödynnettävyys, johon Mustavaaran kaivos toisi merkittävän parannuksen.
4.7.1.

Kehittämismandollisuudet teollisuudessa

Kehittämismandollisuudet liittyvät toisaalta sahan sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen sekä sahan
tuotteiden jalostusarvon nostamiseen.
Mustavaaran kaivoksen avaaminen itsessään sekä siihen liittyvä muu toiminta vilkastuttaa alueen
elinkeinoelämää merkittävästi. Kaivoksen avaamiseen liittyen tulee varmistua siitä, että paikkakunnan
yritykset pystyvät mahdollisimman laaja-alaisesti tuottamaan kaivoksen tarvitsemia palveluita.

4.8.Vähittäiskauppa, ajoneuvojen korjaus- ja huolto (115 htv)
Taivalkoskella on kunnan koko huomioon ottaen huomattavan hyvä vähittäiskaupan tarjonta, jonka
toimintaedellytykset heikkenevät vuosittaisen muuttotappion vuoksi. Muuttajat ovat pääsääntöisesti
nuoria aikuisia, jotka myös kuluttavat ikääntyneempää väestön osaa enemmän.
Vähittäiskaupan ja matkailukohteen välimuotona on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva kauppa,
Jalavan kauppa,joka parhaillaan aloittamassa verkkokauppatoimintaa.
Osuuskauppa Koillismaan ABC-asemalla on käynnistynyt lähiruokien myyntipiste,jonka haasteena on löytää
taivalkoskelaisia tai edes koillismaalaisia tuotteita tarpeeksi myyntiin riittävän houkuttelevan
kokonaisuuden synnyttämiseksi.
4.8.1.

I(ehittämismandollisuudet vähittäiskaupassa ja ajoneuvojen korjauksessa ja huollossa

Vähittäiskaupan kasvu- ja säilyttämismandollisuudet liittyvät valtatie 20:n liikennevirran pysäyttämiseen
Taivalkoskella sekä lähinnä Syötteen alueen matkailijoiden saamiseen Taivalkosken palveluiden käyttäjäksi.
Nykyiset liikennejärjestelyt eivät tue tavoitetta saada ohiajavia poikkeamaan Taivalkosken keskustaan.
Taivalkosken elinvoimaohjelma
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Käytännön toimenpiteitä ovat:
-

palveluiden markkinointi Syötteen alueella

-

vt-20 asiakasvirran saaminen asiakkaaksi liikennejärjestelyin, opastein, info-pistettä kehittämällä

-

uuden vetovoimaisen matkailukohteen luominen,joka pysäyttäisi ohikulkevia ihmisiä

-

kuntamarkkinointi, imagon kirkastaminen

Uutena toimintamuotona verkkokauppa voisi tukea yksittäisiä paikallisia vähittäin- tai torikauppaa (esim
vaatteiden tori- ja markkinamyynti) harjoittavien yritysten toimintaa.

4.9.Rakentaminen (95 htv}
Taivalkoskella rakentamisen volyymi on pieni. Kunnan toteuttamat suuremmat hankkeet joudutaan
kilpailuttamaan julkisten hankintojen lainsäädännön mukaisesti, eikä päätöksissä voida ottaa huomioon
paikallisen elinkeinoelämän tarpeita.
Vuonna 2014 Taivalkosken alueelle rakennetaan puolenkymmentä omakotitaloa ja muutamia vapaa-ajan
asuntoa.
4.9.1.

Kehittämismandollisuudet rakentamisessa

Rakentamisen volyymi tullee jatkumaan pienenä siihen saakka, kunnes Mustavaaran kaivoksen
rakentaminen alkaa. Mustavaaran rakentamiseen liittyen tulisi varmistaa paikallisten toimijoiden
yhteistyövalmius, jotta alueen yrittäjät saataisiin mahdollisimman suuressa määrin osallistumaan sekä
rakennusaikaiseen ja tuotantoaikaiseen toimintaan.
Taivalkoskella toimii yksi hirsiveistämö, Hirsiveistämö Väätäjä. Väätäjällä on kokemusta sekä pelkkahirrestä
että kelohirrestä tehdyistä mökeistä ja rivitaloista. Osa ostajista toivoisi "avaimet käteen" —toimitusta,
mutta Väätäjällä ei ole tällä hetkellä yhteistyölcumppaneinaan taivalkoskelaisia rakennusammattilaisia,
jotka voisivat yhdessä Väätäjän kanssa tarjota asiakkaille kokonaisratkaisua. Kokoamalla yksi-kaksi osaavaa
ryhmää, pystyttäisiin tarjoamaan 3-6 rakennusalan ammattilaiselle töitä.
Barer~tsin alueella on käynnissä ja käynnistymässä useita hankkeita, joihin paikalliset talon- ja
maanrakennusyritykset voisivat osallistua osana suurempaa yhteenliittymää.
Taivalkosken kunta voi kaavoituksella pyrkiä edistämään puu- ja erityisesti hirsirakentamista clueelle.
Erityyppiset bioenergien käyttöön perustuvat omavaraiset lämmön- ja sähköntuotantojärjestefmät
pystyisivät hyödyntämään alueen runsaita metsävaroja ja mahdollisesti sahan sivuvirtoja.
4.10.

Majoitus- ja ravitsemustoiminta (56 htv)

Taivalkoski sijaitsee kahden volyymiltaan Taivalkosken matkailun volyymeihin verrattuna suuren
matkailukeskittymän vaikutuspiirissä, joista toisen, Rukan ja Kuusamon vaikutus on kunnan itä- ja
eteläosaan suurempi ja toisen, Syötteen matkailuvirrat vaikuttavat puolestaan kunnan keskustaajaman
palveluiden kysyntään.
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Taivalkosken majoitustoiminta koostuu kahdesta hoteflitason yrityksestä, 59 lomamökistä, kolmesta
leirintäalueesta ja kahdesta hostellista. Lisäksi Taivalkosken Seurakunnan feirikeskusta, Pitkälammen
leirikeskusta sekä Taivalkosken Kurkoa vuokrataan ryhmien majoituspaikoiksi.
Saijan iomakartanossa on 54 vuodepaikkaa, Hotelli Herkossa 60 — 75 vuodepaikkaa ja asuntohotelli
Ruskassa 40 vuodepaikkaa.
Mökkien vuokraajilla on pääsääntöisesti 1-2 mökkiä. Kylmäluoman leirikeskuksessa on 21 mökkiä ja
Kuuharjun mökit muodostavat 7 mökin kokonaisuuden. Mökkien vuokraajia on yhteensä 17. Osa mökkien
vuokraajista tarjoaa majoituksen lisäksi myös muita palveluita itse niitä tuottaen tai
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ravintolatason ravitsemustoimintaa harjoittavat Saijan Lomakartano, Hotelli Herkko, ABC-huoltoasema
sekä paikallinen pizzeria.
Majoitus- ja ravitsemustoimintaa tukevia palveluita tuottaa kaksi koiravaljakkoyrittäjää, Wirkkusen porotila,
kolme paikkakunnalla toimivaa teatteriryhmää, Päätaloinstituutti, Taivalvaaran laskettelukeskus,
melontakeskus sekä kunnan ylläpitämät hiihto- ja ulkoilureitit sekä frisbeegolfpuisto. Tmvalkosken kunta
kehittää hiihtokeskuksen toimintaa siten, että hiihtokausi voitaisiin aloittaa mahdollisimman useana
vuotena ensimmäisten joukossa Suomessa.
Majoitus-ja ravitsemuspalveluiden markkinoinnin hoitaa pääasiassa jokainen toimija itse. Kaikki edellä
mainitut toimijat ovat mukana Taivalkosken matkailuyhdistyksen www.visittaivalkoski.fi —sivuilla.
Taivalkoskella tullaan järjestämään SM-tason talvilajien kilpailulta (hiihdon SM 2016, pienen mäen ja
yhdistetyn SM-kisat), jotka toisaalta tukevat matkailuelinkeinon ja lisäävät Taivalkosken näkyvyyttä
mediassa.

4.10.1. Kehittämismandollisuudet majoitus- ja ravitsemustoiminnassa
Selvää kuvaa paikkakunnan kaikkien majoitus- ja ravitsemustoimijoiden liiketoiminnan kapasiteetista ei ole
käytettävissä. Yleisenä haasteena on toiminnan sesonkiluonteisuus ja tämän vuoksi uusien asiakasryhmien
löytäminen hiljaisien sesonkien ajaksi olisi toimialan laajemmin tukeva kehittämiskohde.
Pienten toimijoiden omat markkinointibudjetit ovat usein varsin pieniä ja tämän vuoksi markkinoinnin
toteuttamine osana suurempaa kokonaisuutta voisi tuottaa paremman tuloksen.
Luontomatkailun edelleen kehittäminen, vaellus-, maastopyöräily- ja melontareittien kehittäminen sekä
kalastusmatkailun markkinointi toisi uusia matkailijoita, jotka käyttävät paikkakunnan palveluita, vaikka
omatoimimatkailijoina eivät olisikaan esimerkiksi majoitus- tai ravitsemuspalveluiden pääkohderyhmää.
Käytännön toimenpiteitä

-

yhteistyön ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen lähialueen matkailutoimijoiden kanssa
oppaat/reittikuvaukset vaellus-, maastopyöräily- ja melontareiteistä sekä kalastuspaikoista

-

kuntamarkkinointi, imagon kirkastaminen

-

vt-20 asiakasvirran saaminen asiakkaaksi liikennejärjestelyin, opastein, info-pistettä kehittämällä
uuden vetovoimaisen matkailukohteen luominen,joka pysäyttäisi ohikulkevia ihmisiä

-

--

-

rte,
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4.11.

Slow Adventure —hanke
myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen.

Kuljetus ja varastointi (55 htv)

Kuljetustoiminta liittyy useaan toimialaan. Puutavaran kuljetus metsästä, sahatavaran ja sahan sivuvirtojen
kuljetus sahalta, koulukyydit, vanhusten ja vammaisten kuljetukset, taksiliikenne, muu tavarankuljetus,
maansiirto jne.
Kuljetusten volyymit ovat osin riippuvaisia yleisestä talouden tilanteesta.

Suomen katrmaan iiekvl1etusten tavaromiiårän kehitys 198(1-2023.(Mietojen lQhde: Tlnsiakeskas)
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Taivalkoskella on yhteensä 13 taksiyrittäjää, n 10 tieliikenteen tavarankuljetusta harjoittavan yritystä sekä
kaksi maanrakennus-/maansiirtoyrittäjää.
Varastotoimintaa päätoimialana harjoittavia yrityksiä Taivalkoskella ei ole.

4.11.1. Kehittämismandollisuudet kuljetus- ja varasfiointitoimialalla.
Taivalkoskelaiset kuljetusliikkeiden mahdollisuudet vastata suurempien hankkeiden vaatimuksiin edellyttää
yritysten välistä yhteistoimintaa. Toimivat yhteistyöverkot sekä Kuusamon, Pudasjärven että Oulun
suuntaan mahdollistavat aikanaan riittävän kuljetuskapasiteetin tnrjoamisen Mustavaaran rakentamis- ja
tuotantovaiheen maansiirto- ja kuljetustarpeisiin.
Taivalkoskefle sijoittuvan puuterminaalin tarve ja toteuttamismandollisuudet olisi hyvä selvittää.
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4.12.

Muut palvelut (51 htv)

Muihin palveluihin kuuluvat mm. erityyppiset kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät palvelut, parturi- ja
kampaamot, hautauspalvelut, turvapalvelut, sähkö- ja kodinkonehuolto, valokuvaamo, kirjapaino,
autokoulu ja katsastustoiminta.
4.12.1. Muiden palveluiden kehittämismandollisuudet
Nykyistä suurempi osa vapaa-ajan asukkaista voisi käyttää kiinteistönhoitoon ja yleensä vapaa-ajan
asunnon ylläpitoon liittyviä palveluita, mikäli käytettävissä olisi helppokäyttöinen markkinapaikka,josta
halutun yksittäisen palvelun voisi tilata tai löytää pidempiaikaista apua vapaa-ajan asunnon ylläpitoon ja
käyttöön.
Taivalkoskella vapaa-aikaa viettävät henkilöt voisivat nykyistä enemmän käyttää paikkakunnan parturi- ja
kampaamopalveluita ja muita hyvinvointipalveluita sekä esim autojen huoltopalveluita, jos näitä olisi
nykyistä enemmän tarjolla. Tällä hetkellä esimerkiksi kampaajilla tai hierojilla ei ole vapaata kapasiteettia
ottaa nopealla aikataululla uusia asiakkaita. Haasteena matkailijoille suunnatuissa palveluissa on
sesonkiluonteisuus.

4.13.

Taiteet, viihde ja virkistys (33 htv)

Taivalkosken kulttuuritarjonta on runsasta. Vuosittainen päätapahtuma on Päätaloviikot. Lisäksi kunnassa
esiintyy kaksi eri teatteriryhmää. Kulttuurinähtävyyksiä on Kalle Päätalon kotitalo, Päätalokeskus,
kotiseutumuseo sekä kenttärata.
Muita suurempia tapahtumia Taivalkoskella:
-

Rajalta rajalle —hiihto

-

Pöllinparkkuun MM —kisat
lijokisoutu
Palava Koski

-

Tuhansien tarinoiden viikonloppu
Elomarkkinat

-

Wanhan Ajan joulumarkkinat

-

Lisäksi Taivalkoskella järjestetään vuosittain kaksi kirjoituskilpailua, Möllärimestarikilpailu ja NaperoFiniandia.
Taivalkoskelaisia kuvataiteilijoita ovat mm:
Jakkila Eeva-Kaisa
Kuvataitelija Eeva-Kaisa Jakkila on osallistunut useisiin kotimaisiin yhteisnäyttelyihin sekä pitänyt omia
näyttelyitä.
Kuikka Kullervo on saanut tunnustusta pikkutarkasti maalatuista muotokuvista sekä uskonnollisista
maalauksista.
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Salminen Rauno
Taivalkoskelainen taidegraafikko Rauno Salminen on osallistunut moniin kansainvälisiin näyt#elyihin sekä
kotimaassa että ulkomailla. Salminen on tunnettu mezzotintotöistään ja guassimaalauksistaan.
Valtakari Jussi
Jussi Valtakari on tehnyt paljon osallistuvaa taidetta ja ollut mukana yhteisnäyttelyissä kotimaassa.
Nuoria kuvataiteilijoita ja valokuvaajia Taivalkoskella on useita.
Merkittävin ja kuuluisin taivalkoskelainen kirjailija on Kalle Päätalo, joka on teoksillaan tehnyt Taivalkosken
ja Jokijärveä kuuluisiksi. Muita taivalkoskelaisia kirjailijoita ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liisa Päätalo (1940—)
Heimo Härmä (1943—)
Veli Veikko Käsmä (1948—)
Niilo Keränen (1950—)
Tuomo Horsma (2951—)
Sulo Keränen (1952—j
Veikko Räisänen (1952—)
Timo Lappalainen (1959—)
Sisko Tyni (1968—)
Rea Tiirola-Tyni (1974—)
5alme Koskelo {1951 -)

4.13.1. Kehittämismandollisuudet taide, viihde ja virkistys
Eri taidealojen harrastajille voitaisiin räätälöidä matkailutuotteita, joissa taiteen harrastaminen ja opiskelu
tarjoaisi sisältöä vapaa-ajan viettämiselle. Kohderyhminä aktiiviharrastajien lisäksi voisivat olla lapsiperheet
sekä erityisryhmät,joiden hyvinvoinnille taiteesta nauttiminen tai sen tekeminen olisi tärkeää.
Kunnan alueella oleva taiteiljaresidenssi mahdollistaisi eri taidelajien taiteilijoiden työskentelyn
Taivalkoskella. Tähän työskentelyyn voisi liittyä näyttely- ja kurssitoimintaa, joka omalta osaltaan tukisi
paikallista kulttuuri- ja matkailutoimintaa.

4.14.

Kyläyhdistykset

Taivalkoskella toimii 7 kyläseuraa, Jokijärvi, Loukuskyfä, Itä-Taivalkoski, Metsäkylä
(kylätaimikunta=rekisteröimätön yhdistys), Kosto-Inkeen kyläseura, Kurfin kylätoimikunta ja Asutusalueen-Koitilan

kylätoimikunta. Osalla kyläseuroista on aktiivista kulttuuritoimintaa esimerkkinä Jokijärven kesäteatteri,
Pöllin parkkuun MM-kisat ym.

4.14.1. Kyläyhdistysten tominnan kehittämismandolfisuudet
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Kehittämistehtävän ohella kylätoiminnan
voimistuminen merkitsee kyläyhteisön
sosiaalisten suhteiden vahvistumista ja eri
väestöryhmien yhteyksien lisääntymistä,
mitkä suoraan lisäävät yhteiskunnallisesti
kustannustehokasta kansalaistoimintaa.
Merkittävää on myös yksityisen rahoituksen
lisääntyminen ja oman työpanoksen kasvu
yhteisten asioiden hoidossa. Tämä on sekä
tulosten aikaan saamiseksi että
kuntatalouden näkökulmasta tärkeää.
Taivalkosken kyläyhdistysten verkostoa voisi
laajentaa keskustaajamaan perustettavalfa
kunnanosayhdistyksellä,jaka tarjoaisi hyvän
mahdollisuuden lisätä
vapaaehtoistoiminnan lisäksi myös
työllistymismandollisuuksia.
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5. Ympäristön voimavarat
5.1. Sijainti
Taivalkoski sijaitsee Koillismaalla, Iijoen yläjuoksulla, Oulun läänissä valtateiden nro 20 ja 5 varrella.
Keskustaajama sijaitsee valtatien nro 20 vaikutuspiirissä. fVaapurikuntia ovat etelässä Suomussalmi,
lännessä Pudasjärvi, pohjoisessa Posio ja Kuusamo, sekä idässä Kuusamon ja Suomussalmen alueet.
Sijainnin merkitys konkretisoituu kuljetuskustannusten ja toisaalta matkustukseen käytetyn ajan
perusteella. Tämän hetken tilanteen mukaan merkittävää muutosta kuljetusmuotojen tai yhteyksien osalta
ei a!e odotettavissa lähivuosina. Käytännössä ainut muuttuva tekijä on Kuusamon lentoyhteyksien määrän
muutokset,jotka vaikuttavat henkilöliikenteeseen ja erityisesti matkailuun.
Myös paikalliseen palvelutarjontaan, kuten vähittäiskauppaan vaikuttaa muu lähiseudu(la oleva
palvelutarjonta. Taivalkosken näkökulmasta sekä Kuusamo, että Pudasjärvi ovat reilun puolen tunnin
ajomatkan päässä.
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Suurimman,
enintään puolen
tunnin etäisyydellä

sijaitsevan
paivelukeskittymän
koko vak{iufsen Ja
vapaa-ajan asutuksen
alueilla
Kaupunk~seutukeskus
P~kkukaupunkikeskus
Iso kuntatason
palve~ukesk~ttyma
Pieni kuntatason
palvelukeskittyma
YID puoli tunga keskukseen

Lähde Alli-kartasto 2013

Muun elinkeinoelämän osalta pitkät kuljetusmatkat heikentävät paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä.
Tämä korostuu erityisesti puutavara- ja sahan sivuvirtojen kuljetuksissa, koska näiden osalta lähimmät
merkittävät asiakkaat ovat Oulussa.
Taivalkosken suurten metsävarojen hyödyntämisessä kuljetuskustannuksilla on suuri merkitys.

5.1.~a

fVlitä sijainti mahdollistaa?

Taivalkoski sijaitsee yhdellä varmalumisimmilfa alueilla Suomessa. Tätä voidaan hyödyntää eri
talviurheilulajeissa tarjoten hiihtoon ja mäkihyppyyn keskimääräistä pidemmän kauden. Tätä
mahdollisuutta ei ole markkinoitu riittävästi hiihtämistä aktiivisesti harrastaville.
Pitkä valoisa aika kesällä voidaan hyödyntää kasvien kasvatuksessa. Esimerkiksi erilaisten yrttien arvioidaan
saavan voimakkaamman aromin pitkän valoisan päivän ansiosta.
5.2.Rakennettu ympäristö
Rakennettu ympäristö muodostuu tuotannon ja taloudellisen kehityksen perusehdoista ja järjestelyistä,
kuten kiinteistökannasta, tietoliikenneyhteyksistä, sähköverkosta, vesihuoltoverkosta ja liikenneverkosta.
Toimiva infrastruktuuri luo edellytykset tuotantotoiminnalle, mahdollistaa elinkeinoelämän kuljetukset,
ylläpitää viestintäyhteyksiä ja turvaa kansalaisten jokapäiväisen liikkumisen. Myös
saavutettavuusnäkökulma on olennainen osa infrastruktuuria.
Infrastruktuuri on luonteeltaan pysyvää; se muuttuu hitaasti ja muutokset vaa#ivat yleensä suuria
investointeja. Vaikka liikenne-, tieto- ja viestintä-, energia sekä erilaiset huoEtoverkot onkin rakennettu
vastaamaan kysyntään, on niillä a{uerakenteeseen vaikuttavia ominaisuuksia erityisesti pysyväisyytensä
vuoksi. Nämä verkot myös toimivat edellytyksenä monelle merkittävälle tekijälle kuten yritysten ja
tuotantotoiminnan sijoittumiselle sekä kuntien toiminnalle.

5.2.1. Elinkeinoelämää tukeva kiint~istökanta
h'iQr.'`~
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Vain harvalla aloittavalla ja paikkakunnalle siirtyvällä yrityksellä on mahdollisuus investoida
tuotantotiloihin. Taivalkoskella ei tällä hetkellä käytännössä ole vapaita teollisia tuotantotiloja.
Vapaita toimisto-, opetus- ja myymälätiloja Taivalkosken keskustaajamassa on tarjolla useitakin.
5.2.2. Kiinteistökantaan liittyviä kehitysmandollisuuksia
Keskitetty rekisteri vapaista toimitiloista mahdollistaisi toimitilojen keskitetyn markkinoinnin ja tukisi
Taivalkosken kunnan yritysmyönteistä kuvaa.
Osalle ammattiopiston ja lukion käytössä olevista kiinteistöistä voisi löytyä käyttöä esimerkiksi jonkun
talviurheilulajeihin keskittyvän urheiluopiston tiloina.
Uusien yritysten saamiseksi kuntaan, olisi hyvä, jos tarjolla olisi myös tuotantokäyttöön soveltuvia tiloja.
Viimeistään siinä vaiheessa, kun Mustavaaran kaivoksen käynnistyminen varmistuu, olisi perusteltua, että
Taivalkosken kunta rakentaisi teollisuushallikokonaisuuden, josta voisi joustavasti muokata eri tarpeisiin
soveltuvia tiloja.
Toimitiloja suunniteltaessa tulisi kartoittaa nykyisten yritysten tarpeet ja ottaa ne huomioon uusia tiloja
rakennettaessa. Tällä hetkellä olisi mm tarvetta nykyistä korkeammista hallitiloista, joissa metsäkoneita ja
muita korkeampia laitteita voitaisiin huoltaa ja korjata.
5.3. Asuntokanta
Taivalkosken kunnan vetovoimaisuuden kannalta on tärkeää, että paikkakunnalla on riittävä ja
monipuolinen asuntotarjonta.
5.3.1. Asuntokannan kehittämismandollisuudet
Asuntotarjontaa eri- ikäisille ja kokoisille talouksifle tulee lisätä sekä harkitulta uudisrakentamisella, että
aktivoimalla asuntokauppaa. Taivalkosken väkiluku vähenee keskimäärin 50 hengeltä vuosittain, jonka
seurauksena asuntoja pitäisi vapautua myös myyntiin nykyistä enemmän.

5.4.Luontoympäristö
Taivalkosken luonto tarjoaa pohjan metsä- ja maatalouden sekä maaperän rikkauksien hyödyntämisen
lisäksi monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa, metsästystä, kalastusta, marjastusta sekä
pelkästään luonnossa olemista.
Luontoympäristö on Taivalkosken merkittävin vetovoimatekijä niin vakituisten asukkaiden, vapaa-ajan
asukkaiden kuin matkailijoiden näkökulmasta.
5.4.1. Luontoympäristön kehittämismandollisuudet
Taivalkosken ja sen fuontoympäristön tunnettuisuus eiole riittävällä tasolla. Luontokohteiden ja reittien
oppaita, esimerkiksi melontareittioppaita ja kalastus- ja metsästyspaikkaoppaita kehittämällä Taivalkoskella
saataisiin uusia matkailijoita.
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Luontoympäristön hyödyntämiseen liittyy marjojen, yrttien ja sienien ammattimainen kerääminen ja
jatkojalostaminen.Tätä aihetta on käsitelty kohdassa 3.5.8.3. Jalostusarvon nostaminen.
Taivalkosken alueella on useita runsastuottoisia pohjavesialueita, joita voitaisiin hyödyntää esim pullotetun
veden tuottamisessa.
Taivalkosken kunnan alueella vesivoimaa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän. Toisaalta Iijoen alapään
voimalaitosten ja yläpään säännöstelypatojen vuoksi lijokea ei enää voi pitää täysin luonnonvaraisena.
Iijoen vastavalmistuneiden kalatiesuunnitelmien myötä pyritään mandollistamaan kalojen nousu Iijoen
latvoille.
Vesivoiman jatkorakentaminen edellyttäisi koskien suojelulain muuttamisen.
Harkittaessa vesivoiman lisärakentamista vaakakupissa on Taivalkosken luontoimago ja toisaalta
rakennetun vesivoiman mukanaan tuomat työpaikat verotulot ja mahdollisesti uudelleen muodostuvan
vesistön uudet mahdollisesti nykyistä helpommin hyödynnettävät ranta-alueet.
6. Osaaminen
Tutkinnon suorittaneet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan kunnittain 2012.
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Osuus tutkinnon suorittaneista jK}
~Keskiaste
Alempi kor~ceakouPuåste
~ Tutkija#coulutusaste

ktin korkea-aste
Ylempi korkeakouluaste

Lähde:'flastokeskus.~Koulutus, SeutuNe4

Vaikka Taivalkoskella on maansiirtoalan koulutusta, on paikallisilla maansiirtoalan yrityksillä ollut välillä
vaikeuksia löytää ammattitaitoista työvoimaa.
6.1.Osaamisen kehittämismandollisuudet
Yrittäjäosaamisen ja —innostuksen lisäämiseksi yrittäjäkoulutus tulisi liittää osaksi kaikkea Taivalkoskea
tapahtuvaa koulutusta. Uudet työllistymisen mahdollisuudet tulevat vaatimaan nykyistä enemmän
yrittäjämäistä asennetta ja kykyä tehdä useammanlaista työtä.

Taivalkosken elinvoimaohjelma

~~ v' ~

Sivu 29

7. Elinvoimaohjelman painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet 2015 — 2021
7.1. Uusia liikeideoita ja työpaikkoja -- hanke
Alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi sekä julkisen talouden kestävyysvajeen
kattamiseksi tarvitaan lisää yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja. Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelman
tavoitteeksi on asetettu 300 uutta työpaikkaa Taivalkoskelle. Uusia liikeidoita ja työpaikkoja -hanke tukee
Koillismaa 2014+ ohjelman toteuttamista.
Koi{lismaalla ei toisaalta synny tällä hetkellä riittävästi toteutuskefpoisia uusia liikeideoita, eikä toisaalta jo
olemassa olevia liikeideoita saada riittävässä määrin jalostetuksi kannattavaksi liiketoiminnaksi.
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Hankkeella on neljä päätavoitetta:
7. Uusien yritysideoiden synnyttäminen tai olemassa olevien hyödyntämättömien liikeideoiden löytäminen ja
näiden jalostaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi
2. Löytää Koillismaan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopivia uusia yritysideoita synnyttäviä ja niitä
kehittäviä toimintamalleja ja saada näin olemassa olevat yrityspalveluresurssit näin tehokkaampaan
käyttöön. Yrityspalveluresursseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia yrityspalveluita tuottavia tahoja
(Naturpolis, ProAgria Oulu ja Lappi, Koillismaan Leader
alueella toimivat tutkimuslaitokset ja yliopistot,
Kainuun Ammattiopisto, Oulun Seudun Ammattiopisto, Koillismaan Aikuiskoulutus, muut toisen asteen
oppilaitokset, TE-toimisto, ELY-keskus, Finnvera, pankit, vakuutusyhtiöt, asiantuntijayritykset jne)
3. Kanavoida alueella olevien tutkimuslaitosten ja yliopistojen huippuosaaminen uusien innovaatioiden ja
yritysaihioiden kehittämiseen.
4. Hankeen tavoitteena on osaltaan toteuttaa Koillismaa 2014+ elinvoimaohjelmaa Hankkeen toimenpiteet: Järjestetään vuosittain yrittäjäfoorumeita (kokeneet yrittäjät kertovat oman yrittäjätarinansa ja tärkeimmät
siihen vaikuttaneet tekijät)
- Järjestetään vuosittain ideariihi- ja tiedotustilaisuuksia Koillismaalla.
-Alueellisten yrityspalveluiden ja erikseen hankittavien asiantuntijapalveluiden avulla vuosittain arvioidaan
liikeideoita
ja valmistellaan niistä toteuttamiskelpoisimpien osalta liiketoimintasuunnitelma ja
rahoitussuunnitelma
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7.2.Palveluita, pienyrittäjyyttä ja verkostoja
Tavoite: Jatkaa siitä, mihin Palveluita ja pienyrittäjyyttä hankkeessa päästiin. Erityisesti taivalkoskelaisten
vanhusten, vammais- ja lapsiperheiden palvelutarpeet on tunnistettu ja yksityiselle palvelutuotannolle on
määritelty alustavat reunaehdot yhteistyössä Taivalkosken kunnan kanssa. Potentiaalisia toimijoita on
tunnistettu ja näille on annettu alustavia yrittäjäinformaatiota.
Palveluita ja pienyrittäjyyttä —hanke päättyy 11/2014 ja hankkeen tulosten hyödyntäminen edellyttää
jatkohankkeen käynnistämistä. Koska Kuusamo ja Taivalkoski muodostavat yhden
toimintaympäristökokonaisuuden (Kuusamolaiset yritykset tarjoavat palveluitaan Taivalkosken alueellej,
tulisi Kuusamo osallistua Posion lisäksi jatkohankkeeseen.
Toimenpiteet: Määritellään yhteiset toimintaperiaatteet yksityiselle kotihoidolle (kotisairaanhoito,
kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut) Taivalkosken, Kuusamon ja Posion kunnille. Rakennetaan yhteinen
palvelutarjotin,johon kootaan alueen palvelutarjoajat. Tuetaan yritysten yhteistoiminnan kehittymistä.
Hyödynnetään eri puolella Suomea toteutettujen hankkeiden tuloksia.

7.3.Taivalkosken brändin kehittäminen
Miksi Taivalkosken brändiä tulisi kehittää:
• Paikkasodassa jokainen paikka kilpailee jokaisen toisen paikan kanssa osuudesta tuloihin, mieliin,
kykyihin, näkyvyyteen ja resursseihin.
• Ellei paikka johda omaa mielikuvaansa, sen tekee yleinen tietämättömyys tai sattuma.
•

Ellei paikka "merkitse" mitään, sillä on vähän mahdollisuuksia saada huomiota.

•

Useammat meistä eivät mieti kaukaista paikkaa muutamaa sekuntia enempää vuodessa.
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Paikan on näyttäydyttävä aina täsmälleen itsensä näköisenä julkisuudessa.

Yksittäiset satunnaise# asiat eivät merkitse vaan säännölliset jatkuvat seikat vuosien aikana. Asioitten on
oltava vetovoimaisia totuuksia ja relevantteja kohderyhmälle. Paikka,jolla on vahva brändi, tarvitsee
vähemmän työtä ja rahaa markkinointiinsa, koska markkinat jo uskovat paikan tarinaan.
Vahvan paikkabrändin hyötyjä ovat mm:
• Differoi ja erottaa kilpailijoista: kansallisesti —kansainvälisesti.
• Tuottaa tunnepohjaisia hyötyjä.
• Helpottaa asiakkaan päätöksentekoa, vähentää tiedonhakua ja pienentää riskiä.
• Tukee innovaatioita ja toimii "punaisena lankana".
• Kiehtoo henkilökuntaa ja sidosryhmiä: parantaa itsetuntoa.
Tehostaa markkinointitoimenpiteiden hyötyjä.
• Yhdistää sateenvarjona syntyvän goodwill-arvon.
Tavoite:
• Lisätä vetovoimaa uusiin yrityksiin }a investointeihin.
• Lisätä kävijöitä, edistää matkailun tavoitteita.
• Vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.
Saada näkyvyyttä ja arvostusta.
o Vahvistaa asukkaiden ja toimijoiden identiteettiä ja itsetuntoa.
Vaikuttaa asiakkaisiin ja heidän käyttäytymiseen.
o Houkutella osaavaa työvoimaa ja ammattilaisia
Kohderyhmät:
Nykyiset (toivotut) seudun yritykset
• Uudet yritykset ja investoinnit
• Nykyiset asukkaat
Uudet (toivotunlaiset) asukkaat
• Kyvykäs työvoima
• Turistit/matkailijat
Yritys-/kongressivieraat
Yritysten erilaisia toimintoja
Vienti- ja kv. markkinat
Toimenpiteet:
1. Käynnistäminen ja organisoituminen
■ Hankkeen näkyväksi tekeminen
Sitouttaminen
Organisoituminen
2. Tutkimusvaihe
Laajat sidosryhmäkeskustelut
■ Taivalkosken nykyinen kuva Suomessa
■ Taivalkosken nykyinen kuva ulkomailla
■ Kilpailija-analyysi
■ Tulosten analyysi ja tutkinta
3. Brändi-identiteetin muodostaminen
Brändi-identiteetin elementtien valinta
Kons~ptin kekusteluttaminen sidosryhmiilä
■ Strategisen suunnitelman laatiminen
Taivalkosken elinvoimaohjelma
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4. Toimeenpano- ja jalkautussuunnitelman laatiminen
■ Itntegroivien toteutussuunnitelmien laatiminen
■ Toimenpiteiden ja toimijoiden keskinäinen koordinaatio
■ Seurannan järjestelyt
5. Implementointi ja seuranta
■ Suunnitteluvaiheen päättäminen
■ Toimenpiteiden käynnistäminen strategisen suunnitelman mukaisesti.
Vastuutaho:
Naturpolis Oy, Taivalkosken Yrittäjät, Taivalkosken kunta
7.4. Kaivostoimisto
Tavoite:
•

edesauttaa paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua kaivoksen rakentamis- ja
tuotantovaiheen tehtäviin

•

edistää erityisesti tuotantovaiheen työntekijöiden sijoittumista Taivalkoskelle

Toimenpiteet
yritysten ja kaivosyhtiön välisen vuoropuhelun lisääminen

•

kaivosyhtiön tarvitsemien palveluiden kartoittaminen

•

yritysten välisen yhteistyön kehittäminen

o

•

•

edistää paikallisia omistus- ja vuokra-asuntomarkkinoita
edistää rakentamiseen liittyvän byrokratian joustavuutta

Hanke jakautuisi kahteen vaiheeseen,joista ensimmäisessä keskitytään työntekijöiden sijoittumista
asumaan Taivalkosken kunnan alueelle. Tähän vaiheeseen liittyvät toimenpiteet, esimerkiksi mahdolliset
asemakaavojen fiarkistukset ja asuinrakennusten rakentamisprojektit suunnittelusta toteutukseen kestävät
ajallisesti pidempään, kuin toisen vaiheen kaivosyhtiön palvelutarpeen kartoittaminen ja yritysten välisen
yhteistyön kehittäminen.
Aikataulu: Hankesuunnitteiu syksy 2014. Hankesuunnitelmassa aikataulun osalta tulisi huomioida kaivoksen
rahoituksen toteutuminen,jotta tarvittavat toimenpiteet pystyttäisiin sopeuttamaan tarpeen syntymiseen.
Vastuutaho: Naturpolis, Taivalkosken kunta, Taivalkosken Yrittäjät
7.S.Taivalkosken keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen
Taivalkosken keskustan palveluiden säilyminen nykyisellä tasolla edellyttää uusien asiakasryhmien saamista
käyttämään näitä palveluita. Kaksi tärkeintä kohderyhmää ovat valtatietä 20 käyttävät autoilijat ja Syötteen
alueen matkailijat.
Tavoite:
Valtatieltä 20 ajavat autoilijat tulisi saada pysäytettyä Taivalkoskella ja ohjattua keskustan palveluiden
käyttäjiksi. Tällä hetkellä lukumääräisesti eniten ajoneuvoja pysähtyy ABC-huoltoasemalle, jossa vuosittain
on noin 400 000 kassatapahtumaa. Luonnollisesti näistä osa on paikkakuntalaisten ostoksia, mutta siitä
huolimatta Taivalkosken keskustan välittömässä läheisyydessä pysähtyy kymmeniä tuhansia henkilöitä
vuosittain. Shellin jakeluaseman kehittäminen kahvilapalvelut kattavaksi yksiköksi lisäisi pysähtyjien
lukumäärää nykyisestä.
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Syötteen alueella käy vuosittain noin 60 000 matkailijaa, joista loma-asunnoissa asuvat käyttävät mm
päivittäistavarakaupan palveluita lomansa aikana. Tällöin Pudasjärven ja Taivalkosken keskustan palvelut
kilpailevat näistä ostajista.
Toimenpiteet:
Valtatie 20:n osalta liikennevirran saamiseen käyttämään keskustan palveluita voidaan vaikuttaa, VT 20
varrella olevilla mainoksilla, opasteilta sekä liikennejärjestelyillä. Oulun suunnasta tullessa Talonpojantien
liittymään tulee saada Keskusta opasteet. Lisäksi ABC-huoltoasemalta tulee saada tieyhteys suoraan
keskustaan. Keskustan palveluiden esittely esimerkiksi ABC —huoltoaseman pihalle sijaisevalla
valoilmoitustaululla, tai muilla VT 20 varrella sijaitsevilla ilmoitustauluilla.
Syötteen a{ueelle tehdään mainoslehti, jossa esitellään laajasti Taivalkosken palveluita. Lisäksi selvitetään
rinnemainonnan käyttömandollisuudet.
Vastuutaho: Naturpolis, Taivalkosken kunta, Taivalkosken Yrittäjät

7.6. Jalostusarvon nostaminen
Taivalkosken olemassa olevien voimavarojen; metsän, puunjalostuksen, poro- ja karjatalouden,
kalankasvatuksen sekä luonnontuotteiden osalta tuotteiden jalostusaste on tällä hetkellä alhainen.
Tavoite:
1. Selvittää millä edellytyksillä Taivalkoskella tuotetun puun, sahatavaran tai sen tuottamisen
sivuvirtojen jalostusarvoa nostaa
2. Selvittää millä edellytyksillä Taivalkoskella tuotettua lihaa voidaan jatkojalostaa paikallisesti
3. Selvittää millä edellytyksillä Taivalkoskella tuotettua tai kalastettua kalaa voidaan jatkojalostaa
paikallisesti
4. Selvittää milfä edellytyksillä Taivalkoskella luonnon marjoja, yrttejä tai sieniä voidaan jatkojalostaa
paikallisesti
Toimenpiteet:
Potentiaalisten toimijoiden kartoitus, investointitarveselvitykset, kannattavuusarviot,
työllistämisvaikutusten arviot
Vastuutaho: Naturpolis Oy, Taivalkosken kunta, Taivalkosken Yrittäjät
7.7.Yhteistyö kunnan ja yrittiäjien välillä
Yrittäjyyttä arvostetaan ja se näkyy yrittäjien ja kunnan välisenä yhteistyönä. Kunnan ja yritysten
luottamukselliset välit auttavat kuntaa saamaan reaaliaikaista tietoa yritysten suunnitelmista. Kunnan on
kehitettävä omaa palvelutuotantoaan ja pyrittävä asiakas}ähtöisempään ja tuottavampaan toimintamalliin
palvelutuotannossaan.
Tavoite:
s kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä
• pyritään tehostamaan kunnan palvelurakennetta ja palveluiden saatavuutta
lisätään vuoropuhelua ja yhteistyötä yrittäjien kanssa
• tutkitaan palvelusetelin käyttöönottoa
Taivalkosken e}invoimaohjelma
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Toimenpiteet:
• järjestetään yhteisiä verkostointitapahtumia eri teemoilla eri toimialoille
• laaditaan elinkeinotoimen ajankohtaisia sähköisiä tiedotteita
•järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista
tehdään yrityskäyntejä ja etsitään aktiivisesti kasvupotentiaalisia yrityksiä
• laaditaan etenemispolku palvelusetelin vaiheittaisesta käyttöönotosta
Vastuutaho/vastuutahot:
Naturpolis, yrittäjäjärjestö, kunta,

7.8.Kunnan hankintatoimen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
Toimivaa yhteistyötä tarvitaan julkisen sektorin ja yrittäjien välillä, jotta kyetään vastaamaan sekä palvelujen käyttäjien, tuottajien että tilaajien odotuksiin. Tarvitaan myös pienyrittäjien välistä yhteistyötä,
jotta pystytään vastaamaan joustavasti muuttuviin palvelutarpeisiin. Hankintojen pilkkominen pienempiin
osiin auttaisi paikallisia yrityksiä osallistumaan kilpailutuksiin.
Tavoite:
• kunnan ja yritysten välinen yhteistyö hankintalain sallimissa puitteissa on aktiivista ja toimivaa
• aktiivinen ja avoin tiedottaminen kunnan hankinnoista
• pyritään laatimaan tarjouskilpailut siten, että myös pienet yritykset voivat niihin osallistua
• yritysten/yrittäjien verkottuminen tarjoajiksi yhdessä

e

Toimenpiteet:
• lisätään avoimuutta ja julkisuutta ns. pienhankintojen osalta (hankinnat, joihin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä)
• julkaistaan kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankinta-ilmoitukset Hilma-hankintailmoitusjärjestelmässä ja tarjouspyyntömateriaali kunnan nettisivuilla
ylläpidetään kunnan kotisivuilla olevaa hankintakalenteria aktiivisesti
• hyödynnetään yritysrekisteriä tarjouspyyntöjen kohdentamisessa
•järjestetään yrittäjien ja kunnan välisiä info- ja koulutustilaisuuksia vähintään kerran kahdessa
vuodessa (mm. hankinta-asioista]
Vastuutaho:
Kunnan eri toimialat (hankkija), Naturpolis, yritykset

7.9.Yrittäjyyskasvatus
Tavoite:
• yrittäjyyskasvatus mukana opetusohjelmissa koko oppilaan elinkaaren
yrittäjävierailujen kautta kannustetaan nuoria yrittäjämäiseen ja omaehtoiseen ajatteluun muuttuvassa
toimintaympäristössä
• Toimenpiteet:
• tiivistetään yhteistyötä oppilaitosten, kunnan opetustoimen, elinkeinoelämän ja yrittäjien välillä
kutsutaan yrittäjyyskasvatustyöryhmä koolle 2 krt/vuosi
jatketaan yritysinfoja yrittäjien toimesta eri oppilaitoksissa
• kehitetään yrityskummitoimintaa
Vastuutaho/tahot:
Yrittäjäyhdistys (vastuu), oppilaitokset, Naturpolis, opetustoimi,
Taivalkosken elinvoimaahjelma
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7.10.
Koulutus
Tavoite:
• edistetään koulutusta niille aloille, joilla on kysyntää työvoimasta
• pyritään ennakoimaan niitä koulutusaloja, joille olisi kysyntää tulevaisuudessa
• pyritään järjestämään ammatillista koulutusta,joka tyydyttää joustavasti työvoimatarpeen ja vastaa
paremmin yritysten tulevaan osaamistarpeeseen
• turvataan osaavan työvoiman saatavuus
Toimenpiteet:
koulutussuunnittelulta enemmän ennakoivan otetta ja yhtei~tl~ötä sekä yrittäjien että muiden alueen
toimijoiden kanssa
• työelämässä oleville mahdollisuus perus- ja jatkokoulutukseen
• lisätään mahdollisuuksien mukaan omassa kunnassa olevien oppilaitosten koulutustarjontaa
Vastuutaho:
Oppilaitokset, TE-toimisto,
7.11.

li-ja Kostonjoen melontareitit ja kalapaikat

Keskeinen kehittämisen kohde li- ja Kostonjoen kalastus- ja melontakäytön lisäämisessä on jokien
kartoittaminen. Koskia on entistetty aikaisempien uittoruoppausten jälkeen lähemmäksi luonnontilan. Kiviä
on palautettu jokeen muodostamaan luonnollisia virtauksia ja suvantoja jokeen. Melojan kannalta tilanne
on uusi ja edellyttää ennakkotyötä oikeiden ja turvallisten reittien merkkaamiseksi. Kalastajille kartoitus
antaa mahdollisuuden löytää syvänteet ja muut kalan lymypaikat.
Hankkeen toteutus
Taivalkosken Melojat ry voisi olla hankkeen keskeinen toimija. Taivalkosken matkailuelinkeinon tukisi
vesiretkeilyreitistön luominen li- ja Kostojeen alueelle. Tapahtuma nimeltä lijokisoutu on järjestetty jo
useamman vuoden aikana ja osanottaja-määrät ovat kasvussa. Melontaa ja myös soutua ajatellen olisi
saatava luotua ajan tasalla oleva reitistä ja kartta, jotta tapahtumien järjestäjillä ja myös satunnaisilla vesillä
liikkujilla olisi oikeaa ja ajankohtaista tietoa suunnistamisen ja reitinvalinnan perusteeksi
Hankkeen mallina on Padasjoen Vesiretkeilyreitistö-hanke joka on tehty v. 2006 sekä Siikajoen
melontareitit ja kalapaikat —hanke joka on päättynyt 2014.
Tehtävät
• karttapohja-aineiston hankkimisen
• käyttöoikeudet karttapohjiin
"maastotyöt" = kartoitettavien reittien melominen/snutaminen, tutkiminen
• mahdolliset neuvottelut maanomistajien kanssa rantautumis- ym. paikoista
koskien (uokitukset ja ohittamismandollisuudet
• karttojen piirtäminen
• reittiselostusten laatiminen
• aineiston painatus / internettiin tuottaminen
Tehtyä työtä voi hyödyntää alueemme matkailuyrityksissä ja yleisesti se lisää alueemme näyttävään
jokiluontoon tutustumista, sekä retkeilymandollisuuksia rnelojille ja matkailijoille.

Taivalkosken efinvoimaohjelma
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Kesällä 2015 tehdään koskien kartoituksessa tarvittavat maastotyöt koelaskuineen ja testauksineen.
Aineisto saatetaan karttamuotoon talven 2015-2016 aikana. Keväällä 2016 tehdään kartta-aineiston
perusteella vielä koelaskut,jonka jälkeen aineisto on y{eisön käytettävissä kesällä 2016
Vastuutaho: Naturpolis koordinoi, Taivalkosken Mefojat ry
7.12.

Taivalkosken Masterplanin päivitys

Taivalkosken Masteplanin päivitystarve liittyy Taivalvaaran kaavamuutoksiin,joissa Taivalvaaran huipulle
kaavoitetaan vapaa-ajan asuntotontteja, nykyisen kahvilarakennuksen ympäristöön tulee uusia vapaa-ajan
asunto sekä matkailua tukevia liiketontteja, Kylmäojan~ien alapuoiisia vapaa-ajan tontteja suurennetaan ja
siirretään lähemmäksi rinnealuetta sekä asuntovaunualueen sijainti muutetaan edullisempaan paikkaan.
Lisäksi Taivalkosken taajaman yleiskaavan sekä maankäyttöstrategiaa ollaan päivittämässä.
Vastuutaho: Taivalkosken kunta, Pohjois-Pohjanmaan liitto

7.13.
Myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen
Useassa eri yhteydessä myynti-ja markkinointiosaamisen puute on noussut keskeiseksi kehittämisalueeksi.
Toimiaiat: matkailu, lähiruoka, palvelut
Vastuutahot:
Naturpolis koordinoi hankkeen

7.14.

Yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusarvioinnin kautta halutaan kehittyä yritysystävällisemmäksi kunnaksi ja luoda hyvät mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Yritysvaikutusten arvioinnilla tähdätään laadukkaampaan
päätöksentekoon. Samalla päätöksellä voi ol{a sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia yrityksestä riippuen. Yritysvaikutukset pitää ensin tunnistaa ennen kuin niitä voidaan arvioida valmistelussa tai punnita
päätöstilanteessa. Tämän vuoksi kunnassa on tarpeen luoda yhteiset valmisteluohjeet yritysvaikutusarvioinnin määrittelemiseksi.
Tavoite:
• parannetaan kunnan elinkeinoilmapiiriä
• luodaan käytännöt miten yritysvaikutusarviointia voitaisiin kunnan organisaatiossa toteuttaa
Toimenpiteet:
• määritellään missä hallintokunnissa ja elimissä tehdään merkittäviä yritysten toimintoihin liittyviä
päätöksiä
• määritellään ne päätökset ja ehdot joista tulisi tehdä muodollinen yritysvaikutusarviointi
Vastuutaho/tahot:
Taivalkosken kunta, Naturpolis, Taivalkosken Yrittäjät

7.15.
Seuranta, päivitys ja tiedottaminen
Tavoite:
• elinvoimaohjelmaa seurataan, päivitetään ja toteutuneista toimenpiteistä tiedotetaan säännöllisesti
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Toimenpiteet:
• elinvoimaohjelman seuraava päivitys v. 2019
• painopisteet ja tavoitteet: välitarkastelu v. 2016
• päivitetään toimijakartta: vähintään 2 krt /vuosi (yhteisten verkostotapaamisten jälkeen)
• tiedotetaan yrittäjille, verkoston toimijoille ja luottamushenkilöille elinvoimaohjelman toteutuneista
toimenpiteistä: 1 krt/vuosi
Vastuutaho: Naturpolis Oy, Taivalkosken kunta, Elinvoimatyöryhmä

8. Toimenpiteiden yhteenveto
Toirtunpid~

2015 2016 2017 2018 2014 2020 2021

1

uusia liikeideoita ja tybpaikkojr,-hanke

ha~kerahaitus

2

Palveluita, pienyrttt6jyyttä ja verkostoja.Satkoh~nke ~alvelulta }a
ie rittå" tå lille flankkeefte

hankerahoitus

3

Taivalkosken brändin kehittäminen

hankerahoitus

4

Keivostoimisto

hankerafioitus

5

Taivalkosken keskustan vetovoimatsuuden kehittäm!ner

6

talostusarvon nostasrinen, puu,sahatF,vara,selvitys

" _ _ _- ~ - _ _ _

7

lalostuser~on nostaminen. )i1~a, selvitys

_ _ _ _ _ _ _ _._ -

4

fiankeraho;tus

lalostusarvon nostaminen, kata,selvitys

_____ ___ ___

lalostursaron nostaminen, luo»nontuotteet, selvitys

_ ___ ___ __

30 Yhteistyö kunnan Ja yrlttS)+en vmlllt5
11 Seudul~isten yrityspatvelu~den verkosto~yhteistyön kehittäminen
],2

Kunnan hankintatoimen }a yritysten nålisen yhtefsryön kehittäminen

13 Yrittäjyyskasvatus
14 Koulutus
]5 II-~ KostoJoen meJonterel[it ja kalapaikat -opas

h&nkerahoitus

lb Taivalkosken Masterplenio pSivitys
17 Myynt;-)a markkinonY~oseamisen kehittSminen

hankerahoitus

i8 Yritysvaiku2uste~ arviointi
19 'Yritysten sukupofvenvaihdosten tukeminen
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9. Työllistymisen tavoite toimialoittain

Toimiala
Sasiaali- ja terveyspalvelut
h~a3ialous, metså?alaus, kalanviljety, kalastus
- lihan jatkojalostus

2015 2016 241) 2018 2019 2020 2021
5
5
S
"s
3
3

-kalan j~tkojalostus
luonnoniuotteider ~at4;ojalosius

"t

a
5
3

~

6

Koulutus
Hallinto• 'a tufcipalvelu2
Teollisuus
Tel82ek
Ulear. saha
puun,~sahatuoteidEn ja?kojalostus
Musiavaaran kaivas
- alihankkojat
våh~ttaiskau a, a oneuvo~en korjaus- ~a huoltU
• våhiriaiskauapa
- autokor'aama
Rakentaminen
Julkinen hallinto ja maanpuolusEus
Ma~oitus- ~a ravitsemustoiminta
Kul etus 'a varastointi
Muu palvelutoiminta
DivA
Taiteet, viihde 'a v~r;cistys
Ttiimiala tuntematon
5ähkb- ~a iåmpbhuolio
vesi- }a jätehuolto, ympäristön puhtaa~ap~to
Ynteensa
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