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I TOIMINTAKERTOMUS 

1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA  

1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

Kertomusvuosi 2015 oli eduskuntavaalivuosi ja se aiheutti kevääseen monia poliittisia paineita. Uusi kun-
talaki saatiin ajoissa päätettyä ja se astui voimaan suunnitellusti osin 1.5.2015 ja tietyin osin vasta seu-
raavan valtuustokauden alkaessa. Sen sijaan moni muu hallituksen työn alla ollut laki jäi säätämättä ja 
näin ollen uudistukset tekemättä. Hallituksen lopputaival oli täydellistä rämpimistä ja osin se ei itsekään 
kannattanut omia esityksiään eduskuntakäsittelyissä. Suurin epäonnistuminen oli sote-uudistuksen kaa-
tuminen perustuslaillisiin kysymyksiin. Uudistuksenhan oli tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2017 alusta. 
Ongelman ydin oli rahoituksen kierrättäminen kuntien kautta vaikka niillä ei ollut mitään mahdollisuutta 
vaikuttaa rahan käyttöön. Uudeksi hallituspohjaksi vahvistui Juha Sipilän käymien hallitustunnustelujen 
pohjalta Keskustan, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen enemmistöhallitus. Hallitusneuvottelut sujuivat 
poikkeuksellisen nopeasti ja päätavoitteiksi hallitukselle tulivat talouden tasapainottaminen ja kilpailuky-
vyn palauttaminen. Toimenpiteiksi valittiin muun muassa kuntien tehtävien vähentäminen, normien purku 
ja sote-uudistus. Kesän aikana uudistuksen linjauksia valmisteli Tuomas Pöystin vetämä työryhmä ja 
syksyllä lähes hallituksen kaataneen väännön jälkeen päästiin yksimielisyyteen sote-uudistuksen alueja-
osta. Hallituksen linjauksen mukaan maahan muodostetaan maakuntien pohjalta 18 itsehallintoaluetta, 
jota muodostavat 15 sote-aluetta niin, että kolme heikointa aluetta yhdistetään toisiin alueisiin. Tarvittavat 
lakimuutokset valmistellaan siten, että ne saadaan lausunnolle huhtikuussa 2016 ja lait eduskunnalle 
käsittelyyn vuoden 2016 aikana. 1.7.2017 muodostetaan väliaikaishallinto valmistelemaan sote-
uudistusta. Varsinaisesti uudet sote-alueet aloittavat työnsä 1.1.2019. ltsehallintoalueiden tehtäväksi tule-
vat myös kaikki maakuntaliittojen tehtävät, ELY-keskusten kehittämistehtävät, ympäristöterveydenhuolto 
ja pelastustoimi. Myös muita mahdollisia alueellisia tehtäviä voidaan osoittaa itsehallintoalueille. Raken-
neuudistuksiin liittyvistä asioista vaikeimpia keskeneräisiä lienevät rahoitukseen ja kiinteistöjen siirtymi-
seen liittyvät asiat. 

Taivalkosken elinkeinoelämä vilkastui vuoden aikana ja suurin nousija oli Telatek, joka rekrytoi run-
saasti uusia työntekijöitä. Kuntaan muuttaneet uudet perheet käänsivät asuntotilanteen niin, että tyhjät 
vuokra-asunnot menivät vuokraksi ja myyntiään odotelleet omakotitalotkin löysivät uudet omistajat. 
Tilanteeseen herättiin ja alettiin valmistella uusien vuokra-asuntojen rakentamista, mikä toteutunee ensi 
kesänä. Kokonaisuutena muuttotappio kuntien välillä jäi viiteen henkilöön ja väkiluvun nettolaskukin 
vain noin kolmeen kymmeneen. 

Kunnan suurimmat investointikohteet olivat terveyskeskuksen peruskorjauksen kakkosvaihe, uusi 
teollisuushalli ja Taivalvaaralle rakentuva huoltorakennus. Laajakaistojen rakentaminen eteni myös 
aikataulussa niin, että runkoverkko saatiin valmiiksi ja kyläverkkojen osalta haja-asutusalueiden 
kylät tulivat rakennetuksi. 

Kuntatalous toteutui suunniteltua paremmin ja alun perin alijäämäiseksi arvioitu tilinpäätös päätyi puoli 
miljoonaa ylijäämäiseksi. Selityksinä tähän olivat ylittyneet verotulot, valtionosuudet ja oman toiminnan 
tuotot. Samaan aikaan kulupuolella onnistuttiin alittamaan alkuperäiset arviot. Taivalkosken taloustilanne 
on kaiken kaikkiaan varsin erinomaisessa kunnossa. Kumulatiivista ylijäämää on syntynyt jo kahdeksa-
na vuotena peräkkäin ja lainakanta on supistunut alle viiteensataan euroon asukasta kohti. Menossa 
olevakin vuosi näyttää vielä valoisalta, mutta jatkossa valtion leikkaukset alkavat näkyä valtionosuuksien 
pienenemisenä. Vuoden 2019 alusta eteenpäin, jolloin palvelurakenneuudistus astuu voimaan, tulevai-
suus on vielä täysin hämärän peitossa. 

 
Jukka Mikkonen 
kunnanjohtaja
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1.2 VÄESTÖ 
 
Tilastokeskuksen julkaisemien väestön ennakkotietojen mukaan Taivalkosken kunnan asukasluku 
vuoden 2015 lopussa oli 4.198 asukasta. Vuonna 1969 Taivalkosken väkiluku alitti 6.000 rajan ja 
vuonna 2002 väkiluku laski alle 5.000 rajan. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoden 2021 
jälkeen Taivalkoskella on asukkaita alle 4.000. Vuonna 2014 keskustaajaman alueella asui 54,99 % 
kuntalaisista. Asukastiheys vuoden 2014 lopussa ennakkotietojen mukaan oli 1,72 asukas-
ta/maaneliökilometriä kohden. 
 

  
        Lähde: Väestörekisterikeskus, vuosi 2015 Tilastokeskus (ennakkotieto) 
   
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 taivalkoskelaisia syntyi 23 vähemmän kuin 
kuoli. Ennakkotietojen mukaan lapsia syntyi 35 ja kuolleita oli 58. Vuonna 2014 Tilastokeskuksen 
lopullisten tietojen mukaan lapsia syntyi 27 ja kuolleita oli 33 eli luonnollinen väestönvähennys 
vuonna 2014 oli 6 henkilöä. 
   

 
       Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu 
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Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan muuttotappio vuonna 2015 oli 10 henkilöä. Muuttotappio 
oli vuonna 2014 Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan 14 henkilöä.  
 
 

  
          Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu 
           
Väestö osa-alueittain 2000 – 2014 
 

  
          Muutos Muutos 

  2000 2012 2013 2014 2000/2014 % 

Keskustaajama 2778 2390 2330 2327 -451 -16,2 

Asutusalue 401 407 412 416 15 3,7 

Kurtti 233 193 192 182 -51 -21,9 

Jurmu 226 159 158 151 -75 -33,2 

Parviainen 104 85 85 88 -16 -15,4 

Loukusa 115 85 76 74 -41 -35,7 

Virkkunen 82 50 52 46 -36 -43,9 

Inkee 122 97 93 97 -25 -20,5 

Kosto 75 47 49 51 -24 -32,0 

Huttu 162 184 195 196 34 21,0 

Tyrämäki 65 51 50 52 -13 -20,0 

Jokijärvi 168 142 137 133 -35 -20,8 

Polo 135 113 114 115 -20 -14,8 

Pisto 73 43 41 39 -34 -46,6 

Metsäkylä 365 251 247 241 -124 -34,0 

Tuntematon 23 16 20 23 0 0,0 

Taivalkoski yhteensä 5127 4313 4251 4231 -896 -17,5 

   Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu 
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Väestörakenne vuonna 2014 
 

  
                  Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu, väestörakenne 
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1.3 ELINKEINOELÄMÄ 
 
Elinkeinorakenne 2005, 2010 ja 2013 
 

                
      Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu 

 
  

2005 2010 2013

Elinkeino Työpaikat Työpaikat Työpaikat

kpl % kpl % kpl %

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 215 16,3 181 13,8 164 12,8

Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;

Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 0 0 3 0,2 9 0,7

Teollisuus 146 11,1 103 7,9 108 8,4

Rakentaminen 62 4,7 95 7,2 79 6,1

Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi;

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 259 19,6 233 17,7 200 15,6

Informaatio ja viestintä 0 0 4 0,3 9 0,7

Rahoitus ja vakuutustoiminta 14 1,1 11 0,8 9 0,7

Kiinteistöalan toiminta 0 0 0 0 7 0,5

Ammatillinen,tieteellinen ja tekninen toiminta;

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 93 7 161 12,2 173 13,5

Julkinen hallinto ja maanpuolustus;

Pakollinen sosiaalivakuutus;

Koulutus; Terveys- ja sosiaalipalvelut 395 29,9 411 31,2 409 31,8

Muut palvelut 107 8,1 84 6,4 103 8,0

Toimiala tuntematon 29 2,2 30 2,3 15 1,2

Työpaikat yhteensä 1320 100 1316 100 1285 100
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Työttömyysasteen kehitys Taivalkoskella vuosina 200 3 – 2015/työttömyysprosentti työvoi-
masta  
 

 
    Lähde: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, vuodet 2009 – 2011 Pohjois-Pohjan- 
    maan ELY-keskus, vuodesta 2012 alkaen työ- ja elinkeinoministeriö                
 
Kunta työllisti julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) nojalla työllistämisyksikön 
(työllistämisyksikkö on sijoitettu sivistyspalvelujen toimialalle) kautta kertomusvuonna 12 henkilö-
työvuotta (0,69 % kunnan työvoimasta, joka vuonna 2015 oli 1.723 henkilöä). Lisäksi kuntouttavas-
sa työtoiminnassa oli kertomusvuonna 32 henkilöä. Edellä mainitun lain kunnalle asettama työllis-
tämisvelvoite on 1,0 % kunnan työvoimasta. 
 
 
1.4 ASUMINEN 
 
Asunto-olot keskustaajamassa ja koko kunnan alueella ovat tyydyttävät. Asuntokanta, myös kes-
kustaajamassa, on pientalovaltaista. 
 
Kertomusvuonna valmistui 47 rakennusta, joista asemakaava-alueelle 9, ranta-asemakaava-
alueelle 4, yleiskaava-alueelle 4 ja ilman kaavaa olevalle alueelle 30. Uusia lupia rakentamiseen 
myönnettiin yhteensä 147 (129 vuonna 2014).  
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1.5 KUNNAN HALLINTO 
 

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 
 

 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO  

 
 

 
Hallintosäännön 5 §:n mukaisesti yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimialaa johtaa kunnan-
johtaja, hallinto- ja talouspalvelujen toimialaa johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelujen toimialaa johtaa Kirkon-
kylän peruskoulun rehtori, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja ja teknisten 
palvelujen toimialaa johtaa tekninen johtaja.  
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TOIMIELIMET 
 
Valtuusto 
 
Valtuuston kokoonpano vuonna 2015 
 
Nimi   Osoite  Puolue 
 
Ervasti Hannu  Viitostie 91 b  KESK 
   93540 TYRÖVAARA 
 
Haukivaara Pentti  Vääräjärventie 48 KESK 
1. varapuheenjohtaja  93590 VANHALA 
 
Heikkala Vesa-Pekka  Ouluntie 178b KESK 
   93420 JURMU 
 
Hietala Heli   Vaarantie 5  SDP 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Hietala Lauri   Vaarantie 5  SDP 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Horsma Tuomo  Uutelantie 2  KESK  
(puheenjohtaja kutsui valtuuston 93590 VANHALA 
kokouksessa 25.9.2015 varsinaiseksi 
valtuutetuksi).   
 
Huttu Hannu   Munalantie 31 PS 
   93540 TYRÖVAARA 
 
Karjalainen Harri  Porontie 4  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Keränen Niilo  Kiiskitie 4  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Kortetjärvi Urpo  Pihlajatie 2  SDP 
2. varapuheenjohtaja  93400 TAIVALKOSKI 
 
Kuukasjärvi Juha  Ahmantie 27  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Kyngäs-Teeriniemi Leila  Vaaralammentie 10 PS 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Käsmä Pekka  Lummetie 6  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Lämsä Kerttu  Latvajärventie 46a SDP 
   93590 VANHALA 
 
Nevanperä Ahti  Kellolantie 3  PS 
   93400 TAIVALKOSKI 
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Paloniemi Markku  Tynnyritie 3  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Pulkkanen Elsa Anneli  Kelotie 11  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Puolakanaho Raimo  Metsäkyläntie 77 PS 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Rauhala Aili Kaarina  Kaakkurintie 23 KESK  
Ero 1.7.2015 alkaen valtuuston 93400 TAIVALKOSKI 
päätöksellä 25.9.2015 § 62. 
 
Savolainen Pekka  Haaraniementie 7 KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Taivalkoski Ville  Kuusitie 10  VAS 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Tauriainen Aimo  Heteharjuntie 3 SDP 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Tauriainen Pauli  Partasentie 19 KESK 
   93590 VANHALA 
 
Turpeinen Jouko  Kuulammentie 10 as. 1 KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Turpeinen Vesa  Jokijärventie 286 KESK 
puheenjohtaja  93540 TYRÖVAARA 
 
Tyni Kauko   Resinatie 2  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Virkkunen Juha  Syötetie 9  KOK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Vääräniemi Kari  Posiontie 73c KESK  
   93400 TAIVALKOSKI 
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Valtuuston 1. varajäsenet vuonna 2015 
 
Nimi   Osoite  Puolue 
 
Kesti Sari   Rinteläntie 46 KESK  
25.9.2015 alkaen  93400 TAIVALKOSKI 
 
Parkkila Pertti  Parviaisentie 88a SDP 
   93420 JURMU 
 
Kauppila Antti  Porontie 3  KOK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
Schwartz Antti   Taimentie 14  PS 
   93400 TAIVALKOSKI 
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Tarkastuslautakunta 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja  Virkkunen Juha 
Varapuheenjohtaja  Turpeinen Jouko 
Jäsenet   Pauna Sirpa 

Poussu Urho 
   Vääräniemi Satu 
Vastuunalainen tilintarkastaja Lohi Rauno, JHTT 
Sihteeri   Suutari Asta 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa ja käsitteli 61 asiaa.  
 
 
Kunnanhallitus 
 
Kunnanhallituksen kokoonpano vuonna 2015 (suluissa henkilökohtainen varajäsen) 
 
Nimi   Osoite  Puolue 
 
Ervasti Hannu  Viitostie 91b  KESK 
   93540 TYRÖVAARA 
 
(Karjalainen Marja-Riitta  Porontie 4  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI) 
 
Hietala Heli   Vaarantie 5  SDP 
1. varapuheenjohtaja  93400 TAIVALKOSKI 
 
(Tauriainen Aimo  Heteharjuntie 3 SDP 
   93400 TAIVALKOSKI) 
 
Horsma Tuomo  Uutelantie 2  KESK  
puheenjohtaja  93590 VANHALA 
 
(Kuukasjärvi Juha  Ahmantie 27  KESK  
   93400 TAIVALKOSKI) 
 
Käsmä Pekka  Lummetie 6  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
(Huttu Hannu  Munalantie 31 PS 
   93540 TYRÖVAARA) 
 
Käsmä Susanna  Koitilantie 51  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI 
 
(Ihme Maaret  Mäntytie 2  KESK 
   93400 TAIVALKOSKI) 
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Nevanperä Ahti  Kellolantie 3  PS 
1. varapuheenjohtaja  93400 TAIVALKOSKI 
 
(Kyngäs-Teeriniemi Leila  Vaaralammentie 10 PS 
   93400 TAIVALKOSKI) 
 
Pulkkanen Elsa Anneli  Kelotie 11  KESK 

   93400 TAIVALKOSKI 
 
(Rauhala Aili Kaarina  Kaakkurintie 23 KESK 
Ero 1.7.2015 alkaen valtuuston 93400 TAIVALKOSKI) 
päätöksellä 25.9.2015 § 62. 
 
(Kesti Sari   Rinteläntie 46 KESK  
25.9.2015 alkaen valtuuston  93400 TAIVALKOSKI) 
päätöksellä 25.9.2015 § 62.  
 
Kunnanhallituksen kokoukset pidettiin kertomusvuonna pääsääntöisesti joka kuukauden 1. ja 3. 
maanantaina alkaen kello 17.00. Heinäkuussa kunnanhallituksen kokous pidettiin vain 1. maanan-
taina ja huhtikuussa sekä elokuussa vain 3. maanantaina. 
 
Kunnanhallituksen kokouksissa esittelijänä toimi kunnanjohtaja. 
 
Kunnanhallitus kokoontui kertomusvuonna 22 kertaa ja käsitteli 461 asiaa. 
 
 
Keskusvaalilautakunta 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja  Vääräniemi Terttu 
Varapuheenjohtaja  Järvinen Pentti 
Jäsenet   Jurmu Pirkko 
   Poussu Eini 
   Taivalkoski Matti 
Sihteeri    Heinilahti Onerva 
 
Keskusvaalilautakunta kokoontui kertomusvuonna 5 kertaa ja käsitteli 47 asiaa. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja 25.1.2015 saakka. Tauriainen Pauli  
Ero puheenjohtajan tehtävästä  
26.1.2015 alkaen valtuuston  
päätöksellä 26.1.2015 § 8,  
minkä jälkeen jäsenenä.  
Varapuheenjohtaja  Kuukasjärvi Juha 
25.1.2015 saakka, 
puheenjohtaja 26.1.2015 alkaen 
valtuuston päätöksellä 26.1.2015 § 8. 
Varapuheenjohtaja  Karjalainen Marja-Riitta 
26.1.2015 alkaen valtuuston 
päätöksellä 26.1.2015 § 8. 
Jäsenet   Ihme Maaret 
   Kyngäs-Teeriniemi Leila 
   Taivalkoski Marja Leena 

Tauriainen Aimo 
Tauriainen Irene 

   Tyni Kauko 
Khall edustaja  Pulkkanen Anneli 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
sosiaali- ja terveysjohtaja  Alatalo Kirsi 
Sihteeri, toimialasihteeri  Latvalehto Taina 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa ja käsitteli 141 asiaa. 
 
 
Sivistyslautakunta 
 
Sivistyslautakunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja  Paloniemi Markku 
1. varapuheenjohtaja  Käsmä Susanna 
2. varapuheenjohtaja  Lämsä Kerttu 
Jäsenet   Heikkala Vesa-Pekka 
   Huttu Hannu 
   Karjalainen Harri 
   Kesti Sari 
   Taivalkoski Ville 
   Tyni Liisa 
Khall edustaja  Hietala Heli 
Esittelijä, toimialajohtaja, rehtori Turpeinen Pekka 
Sihteeri, hallinto- ja taloussihteeri Jokela-Pätsi Irma 
 
Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 132 asiaa. 
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Tekninen lautakunta 
 
Teknisen lautakunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja  Vääräniemi Kari 
Varapuheenjohtaja  Savolainen Pekka 
Jäsenet   Fabritius Ulla 
   Lohilahti Pirkko, myönnettiin ero valtuuston päätöksellä 
   10.2.2015 § 18 
   Määttä Kati, valittiin jäseneksi valtuuston päätöksellä 
   10.2.2015 § 18 

Parkkila Pertti 
   Puolakanaho Raimo 
   Taivalkoski Maria 
Khall edustaja  Nevanperä Ahti 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Sihteeri, toimialasihteeri  Käsmä Liisa 
 
Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa ja käsitteli 189 asiaa. 
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Vuonna 2015 toimivat seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: 
 
Kuntasuunnittelutoimikunta 
 
Kuntasuunnittelutoimikunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja Turpeinen Vesa 
Varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen  
puheenjohtaja   Horsma Tuomo 
Jäsenet    
Kunnanhallituksen jäsen   Ervasti Hannu 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Hietala Heli 
Kunnanhallituksen jäsen   Käsmä Pekka 
Kunnanhallituksen jäsen   Käsmä Susanna 
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Nevanperä Ahti 
Kunnanhallituksen jäsen   Pulkkanen Anneli 
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja  Haukivaara Pentti 
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja  Kortetjärvi Urpo 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Vääräniemi Kari 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja  Paloniemi Markku 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Kuukasjärvi Juha 
Kokoomuksen valtuutettu   Virkkunen Juha 
Vasemmistoliiton valtuutettu  Taivalkoski Ville 
Henkilöstön edustaja   Siikaluoma Kari 
Kunnanjohtaja   Mikkonen Jukka 
Kunnansihteeri, sihteeri   Heinilahti Onerva 
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Alatalo Kirsi 
Toimialajohtaja, tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Toimialajohtaja, peruskoulun rehtori   Turpeinen Pekka 
Suunnittelusihteeri   Saralampi Helena 
 
Kuntasuunnittelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa ja käsitteli 26 asiaa.  
 
 
Ansio- ja kunniamerkkitoimikunta 
 
Ansio- ja kunniamerkkitoimikunnan kokoonpano vuonna 2015 
 
Luottamushenkilöjäsen, puheenjohtaja  Horsma Tuomo 
Luottamushenkilöjäsen, varapuheenjohtaja Käsmä Susanna 
Viranhaltijajäsen, sihteeri   Hannula Salme 
 
Ansio- ja kunniamerkkitoimikunta kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa ja käsitteli 14 asiaa. 
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Kuntayhtymät 
 
Kunnan edustajat kuntayhtymien ylimmissä toimielimissä vuonna 2015 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 
 
Käsmä Pekka  Lummetie 6, 93400 TAIVALKOSKI 
 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 
 
Keränen Niilo  Kiiskitie 4, 93400 TAIVALKOSKI 
Hietala Heli   Vaarantie 5, 93400 TAIVALKOSKI 
 
 
Kunnan edustajat alueellisissa toimielimissä 
 
Oulun poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Savolainen Pekka  Turpeinen Pekka 
Haaraniementie 7  Jokijärventie 289a as. 2 
93400 TAIVALKOSKI  93540 TYRÖVAARA 
 
 
Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottel ukunta 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Vääräniemi Kari  Savolainen Pekka 
Posiontie 73c  Haaraniementie 7 
93400 TAIVALKOSKI  93400 TAIVALKOSKI 
 
 
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Ervasti Hannu  Ahola Jouni 
Viitostie 9b   Otsonkuja 6 E 43 
93540 TYRÖVAARA  93400 TAIVALKOSKI 
 
Laurila Seija   Poussu Eini 
Jokijärventie 356  Kuusamontie 168 
93540 TYRÖVAARA  93400 TAIVALKOSKI 
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1.6 KUNNAN HENKILÖSTÖ  
 
Henkilöstön määrä 
 
Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä 31.12.20 12 – 31.12.2015 
 
 

 
 

 
Henkilöstön määrä ei kuvaa käytettyä työpanosta vaan sitä, monellako henkilöllä oli palvelussuhde 
kuntaan 31.12. kunakin vuonna. Henkilömäärä on esitetty kokoaikaisiksi muutettuna. 
 
Jäljempänä henkilöstöä kuvaavissa taulukoissa on henkilömäärissä pientä vaihtelua sen vuoksi, 
että henkilöstön kokonaismäärä on kuvattu niin, että kaikki palvelussuhteet on muutettu kokoaikai-
siksi, kun taas henkilöstön ikäjakaumaa ja keski-ikää kuvaavissa taulukoissa ei vastaavaa muunta-
mista ole tehty. 
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Henkilöstörakenne 
 
Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2015 
 
 

 
 

 
Henkilöstön keski-ikä 31.12.2006 – 31.12.2015 
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Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2015 
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Henkilöstökustannukset 
 
Tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot ja henki löstökulut yhteensä 2010 – 2015  
 

 
 

Palkat ja palkkiot sisältävät tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot (määrästä on vähennetty 
saadut henkilöstökorvaukset). Summaan sisältyy luottamushenkilöpalkkioita vuosittain noin 50.000 
– 60.000 euroa. Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sivukuineen. Sivukuluista suurimman 
erän muodostavat eläkevakuutusmaksut. 
 
Tuloslaskelman mukaiset henkilöstömenot asukasta ko hden 2006 – 2015 
 

 
 
Asukaslukuun suhteutettuna tuloslaskelman mukaiset henkilöstömenot ovat nousseet 43,7 % vuodesta 2006 
vuoden 2015 loppuun mennessä. Asukaslukuun suhteutettujen henkilöstömenojen nousuun vaikuttaa luon-
nollisesti asukasluvun lasku. Henkilöstömenoja on viime vuosina lisännyt merkittävästi eläkemenoperusteis-
ten eläkevakuutusmaksujen ja varhemaksujen vuosittainen korotus. Viimeisten vuosien aikana maksut ovat 
kuitenkin laskeneet. Vuonna 2015 eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut ja varhemaksut (ennakko) 
olivat yhteensä 1.077.829 euroa. Ennakkomaksut laskivat vuoden 2014 ennakkomaksuihin verrattuna 3,4 %. 
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Palkat ja p.tl:n muk. 11389731 11718770 12180323 12196607 12015246 12035904

Henk.kulut tl:n muk. 15104780 15568934 16163204 16267852 15902310 16092259
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Henkilöstön tila 
 
Sairauspäivät kalenteripäivinä 2011 – 2015  
 

 
 
Sairauspäivien määrä nousi vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna 952 päivää eli 17,1 prosenttia.  
 
 
Työtapaturmapäivät 2012 – 2015 
 

 
 
Työtapaturmapäivien määrä vaihtelee vuosittain merkittävästi.  
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Eläkkeelle siirtymiset 
 
Henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 2005 – 2015, hen kilöä/vuosi  
 
 

 
 

Vuonna 2015 kaikki eläkkeelle jääneet jäivät vanhuuseläkkeelle. 
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1.7 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Kansantalouden kehitys  
 
Bruttokansantuotteen (BKT) volyymi kasvoi Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan 
0,5 prosenttia vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Julkisyhteisöjen verokertymä  
 
Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksu-
jen kertymä kasvoi 2,4 prosenttia vuonna 2015. Kertymä oli yhteensä 92,1 miljardia euroa. Veroaste 
kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja oli 44,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
 
Erityisesti yhteisöjen tuloveron kertymä kasvoi. Yhteisöjen maksaman tuloveron määrä nousi 15,2 
prosenttia ja oli 4,4 miljardia euroa. Lisäksi muun muassa kotitalouksien tuloveron, työnantajan se-
kä vakuutettujen työeläkemaksujen, perintö- ja lahjaveron, energiaverojen sekä tupakkaveron ker-
tymät kasvoivat vuonna 2015. Alkoholijuomaveron kertymä puolestaan supistui 1,8 prosenttia ja oli 
1,4 miljardia euroa. Myös muun muassa korkotulojen lähdeveron, autoveron sekä jäteveron kerty-
mät pienenivät. Rahoitusvakausviraston vuonna 2015 luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 
keräämää vakausmaksua kirjattiin kansantalouden tilinpidossa verotuloksi kaksi miljoonaa euroa. 
Verotuloksi ei kirjattu sitä osaa vakausmaksusta, joka katettiin aiempina vuosina kerätyllä pankkive-
rolla. 
 
Valtion verokertymä vuonna 2015 oli yhteensä 43,4 miljardia euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuo-
teen verrattuna 1,7 prosenttia. Kuntien verokertymä oli 21,9 miljardia euroa, jossa oli kasvua edelli-
seen vuoteen verrattuna 3,3 prosenttia. Sosiaaliturvarahastojen pakollisten sosiaaliturvamaksujen 
kertymä kasvoi 2,7 prosenttia ja niitä kerättiin yhteensä 26,7 miljardia euroa. Verojen ja veronluon-
teisten maksujen osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaistuotoista oli 80,1 prosenttia vuonna 
2015. 
 
Vuonna 2015 nettoveroaste supistui 17,8 prosenttiin edellisvuoden 17,9 prosentista. Nettoveroaste 
lasketaan vähentämällä veroasteesta julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamien tuki-
palkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen osuus. 
 
Julkisyhteisöjen velka  
 
Julkisyhteisöjen EDP-velka eli nimellishintainen sulautettu bruttovelka oli vuoden 2015 lopussa 
130,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden lopussa olleeseen määrään verrattuna 9,0 
miljardia euroa. Velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi edellisvuoden 59,3 prosentista 63,1 
prosenttiin, eli suhde ylitti EU:n vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn 60 prosentin viitearvon. 
Valtionhallinnon velka kasvoi vuoden aikana 5,8 miljardia euroa, paikallishallinnon 0,8 miljardia eu-
roa ja sosiaaliturvarahastojen 0,9 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen alasektorien väliset velat piene-
nivät 1,2 miljardia euroa, kun työeläkelaitokset vähensivät sijoituksiaan valtion joukkovelkakirjalai-
noihin. 
 
Vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,7 miljardia euroa. Valti-
onhallinnon velka kasvoi 3,0 miljardia euroa ja oli viimeisen neljänneksen lopussa 113,2 miljardia 
euroa. Valtion velan kasvu viimeisellä neljänneksellä johtui lähinnä joukkovelkakirjalainojen kannan 
kasvusta 0,9 miljardilla eurolla ja lyhytaikaisten velkapaperien kasvusta 1,9 miljardilla eurolla. Pai-
kallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien velka kasvoi viimeisen neljänneksen aikana 0,5 miljardia 
euroa ja oli vuoden lopussa 18,5 miljardia euroa. Myös sosiaaliturvarahastot velkaantuivat viimeisen 
neljänneksen aikana yhteensä 0,3 miljardia euroa. 
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Tuonti, vienti ja kauppatase 
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2015 tuonnin arvo oli yhteensä 54,26 miljardia 
euroa ja viennin arvo oli yhteensä 53,83 miljardia euroa ja kauppatase oli -427 miljoonaa euroa. 
 
Ulkomaankaupassa tärkein kauppakumppani oli Saksa (tuonnin arvo 8,27 miljardia euroa ja viennin 
arvo 7,50 miljardia euroa). Toiseksi tärkein kauppakumppani oli Ruotsi (tuonnin arvo 6,20 miljardia 
euroa ja viennin arvo 5,52 miljardia euroa). Kolmanneksi tärkein kauppakumppani oli Venäjä (tuon-
nin arvo 5,98 miljardia euroa ja viennin arvo 3,16 miljardia euroa). Muita kauppakumppaneita olivat 
muun muassa Alankomaat (tuonnin arvo 3,54 miljardia euroa ja viennin arvo 3,56 miljardia euroa), 
Kiina (tuonnin arvo 3,97 miljardia euroa ja viennin arvo 2,54 miljardia euroa), Yhdysvallat (tuonnin 
arvo 2,01 miljardia euroa ja viennin arvo 3,76 miljardia euroa), Britannia (tuonnin arvo 1,71 miljardia 
euroa ja viennin arvo 2,78 miljardia euroa), Ranska (tuonnin arvo 2,07 miljardia euroa ja viennin 
arvo 1,50 miljardia euroa), Viro (tuonnin arvo 1,54 miljardia euroa ja viennin arvo 1,57 miljardia eu-
roa) ja Puola (tuonnin arvo 1,41 miljardia euroa ja viennin arvo 1,41 miljardia euroa). 
 
Tuonnista muodostivat arvoltaan suurimman määrän kemian teollisuuden tuotteet (10,48 miljardia 
euroa). Toiseksi suurimpana arvoltaan olivat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet (7,66 mil-
jardia euroa). Kolmantena arvoltaan olivat kaivostoiminnan ja louhinnan tuotteet (6,16 miljardia eu-
roa). Muita tuontituotteita olivat muun muassa kulkuneuvot (tuonnin arvo 5,64 miljardia euroa) sekä 
koneet ja laitteet (tuonnin arvo 4,81 miljardia euroa). 
 
Viennistä muodostivat arvoltaan suurimman määrän metsäteollisuuden tuotteet (11,55 miljardia 
euroa). Toiseksi suurimpana arvoltaan olivat kemian teollisuuden tuotteet (10,10 miljardia euroa). 
Kolmantena arvoltaan olivat metallit ja metallituotteet (7,89 miljardia euroa). Muita vientituotteita 
olivat muun muassa koneet ja laitteet (viennin arvo 7,28 miljardia euroa) sekä sähkö- ja elektroniik-
kateollisuuden tuotteet (viennin arvo 6,52 miljardia euroa). 
 
Lähde: Edellä olevat tiedot on otettu Tilastokeskuksen 16.3.2016 ja 10.3.2016 julkaisemista ennakkotiedoista. 
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                                                             Lähde: Tilastokeskus 
                  

 2012 2013 2014 2015 
Työllisyysaste, % 69,0 68,5 68,3 68,1 
Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,4 
Kuluttajahintaindeksi, muutos % 2,8 1,5 1,0 -0,2 
Ansiotaso, muutos % 3,2 2,1 1,4 1,2 
Veroaste, % BKT:stä 42,7 43,7 43,9 44,5 
Julkiset menot, % BKT:stä 56,2 57,5 58,1 x) 
Julk.yht. alijäämä/ylijäämä % BKT:stä -2,1 -2,5 -3,2 x) 
Julkisyhteisöjen velka, % BKT:stä 52,9 55,8 59,3 63,1 
Vaihtotase, % BKT:stä -1,9 -1,7 -0,9 x) 
Euribor 3 kk, % (vuoden keskiarvo) 
Euribor 12 kk, % (vuoden keskiarvo) 

0,57 
1,11 

0,22 
0,54 

0,21 
0,47 

-0,02 
0,17 

  Lähde: Kuntaliitto, Tilastokeskus, Suomen Pankki, x) tieto ei käytettävissä 
 

 
Lähde: Tilastokeskus 

 

2,8
4,1

5,2

0,7

-8,3

3,0 2,6

-1,4
-0,8 -0,7

0,5

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e2014 e2015

BKT markkinahintaan 2005 - 2015, volyymin vuosimuuto s, 
%

8,4
7,7

6,9 6,4

8,2 8,4
7,8 7,7 8,2 8,7

9,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Työttömyysasteen kehitys 2005 - 2015 koko maassa, %



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  26

 
Kunnallistalouden kehitys vuonna 2015 
 
Vuonna 2015 kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisvuodesta 1,1 miljardia euroa eli 4,0 prosent-
tia erityisesti toimintatuottojen vähenemisen vuoksi. Kuntien verorahoitus eli valtionosuudet ja vero-
tulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 614 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia. Verorahoituksen 
kasvusta 591 miljoonaa euroa aiheutui verotuloista ja 22 miljoonaa euroa valtionosuuksista. 
 
Kuntien vuosikate heikkeni 426 miljoonaa euroa eli 19,4 prosenttia edellisvuodesta. Yhteensä 11 
kuntaa arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuo-
sikate oli negatiivinen 10 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu vuosikakate oli 1,8 miljardia euroa vuon-
na 2015. 
 
Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 15,2 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 566 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu hidastui vuodesta 2014, 
jolloin lainakanta kasvoi 890 miljoonaa euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2.793 
euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa. 
 
Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,8 prosenttia. Kasvu kiihtyi jonkin verran edellis-
vuodesta, jolloin kasvua oli 1,2 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 2,8 prosenttia 
ja henkilöstökulut kasvoivat 0,6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman liike-
laitoksia puolestaan vähenivät 0,2 prosenttia edellisvuodesta. 
 
Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,1 prosenttia edellisen vuoden tasosta. 
Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 0,2 prosenttia, mutta toisaalta henkilöstökulut pienenivät 
0,9 prosenttia. Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia. 
 
Vuoden 2015 tilinpäätösarvioista laskettujen vuosimuutosten vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
vuonna 2014 toteutetut markkinoilla toimivien liikelaitosten ja muiden yksiköiden yhtiöittämiset. Esi-
merkiksi kuntien yhteenlaskettu vuosikate ei enää sisällä yhtiöitettyjen yksikköjen ylijäämiä, mikä 
selittää osaltaan vuosikatteen negatiivista muutosta. Myös kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 
vuonna 2015 huomattavasti heikompi kuin edellisvuonna. Tämä on seurausta siitä, että vuonna 
2014 yhtiöittämisistä saatuja kirjanpidollisia voittoja ei ollut enää vuonna 2015. Lisäksi kuntien brut-
tomääräiset investointimenot ja -tulot olivat huomattavan suuret vuonna 2014 yhtiöittämisiin liittyvien 
kirjausten vuoksi. 

Lähde: Edellä olevat tiedot on otettu Tilastokeskuksen 10.2.2016 julkaisemasta, Manner-Suomen kuntia kos-
kevasta tiedotteesta. 
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Alueellinen kehitys 
 
Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde 
 

  Koko 
maa 

Pohjois -
Pohjanmaa 

Lappi  Kuusamo  Posio  Salla Taivalkoski  

1999 49,4 51,9 49,8 54,3 51,4 56,4 56,4 

2000 49,4 51,8 50,2 54,4 51,4 57,6 57,0 

2001 49,5 51,6 50,6 54,8         52,3 58,2 57,7 

2002 49,6 51,6 51,0 54,8 52,9 58,9 59,4 

2003 49,7 51,8 51,3 55,1 53,2 60,0 58,5 

2004 50,0 52,1 51,5 54,6 53,5 61,6 58,8 

2005 49,8 52,1 51,2 54,9 53,9 61,4 58,1 

2006 50,5 52,9 51,9 55,8 56,5 63,6 58,7 

2007 50,1 52,8 51,6 55,6 57,3 62,7 58,7 

2008 50,3 53,1 51,8 55,2 58,3 63,2 59,2 

2009 50,6 53,4 51,8 55,2 57,5 64,1 58,6 

2010 51,6 54,2 52,5 55,7 59,2 64,2 58,7 

2011 52,9 55,5 54,2 57,0         61,4 65,5 59,6 

2012 54,3 56,8     55,8 58,7 64,5 66,5 62,8 

2013 55,8 58,2 57,6 60,2 70,1 70,6 63,1 

2014 57,1 59,4 59,6 61,8 75,0 74,9 67,1 

2015 58,3 60,6 61,4 64,2 77,4 80,0 69,6 

        Lähde: Tilastokeskus, väestötilastopalvelu, vuodet 2014 ja 2015 Tilastokeskuksen väestöennuste 
 
Väestöllinen eli demografinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän 
suhde 15 – 64-vuotiaiden määrään (lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti). Tilastokeskuksen 
ennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee lähitulevaisuudessa merkittävästi koko 
maassa. Alla olevassa taulukossa on Tilastokeskuksen ennustama väestöllinen huoltosuhde vuo-
teen 2035 saakka. 
 
 

Huoltosuhde 2016 2020 2025 2030 2035 

Alue          

Koko maa 59,3 63,3 66,4 69,2 70,4 

Pohjois-Pohjanmaa 67,8 65,9 69,1 71,8 73,1 

Lappi 63,1 70,8 77,8 82,6 82,8 

Kuusamo 66,7 77,8 91,0 103,6 107,8 

Taivalkoski 71,9  84,3 96,6 110,6 116,7 

Posio 81,1 98,1 115,5 129,5 130,1 

Salla 82,6 100,1 122,1 142,3 142,0 
        Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste 
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Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla 
 

  
                Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tilastotiedote 2016:1 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön edellä olevan tilaston mukaan koko Pohjois-Pohjanmaan keskimääräi-
nen työttömyysaste vuonna 2015 oli 15,4 prosenttia (vuonna 2014 vastaava luku oli 14,6 prosent-
tia). 
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Avoimet työpaikat Pohjois-Pohjanmaalla  
 
 

  
   Lähde: Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 
               12/2015 
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1.8  OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TAL OUDESSA 
 
Taivalkosken kunnan toiminnassa ei tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia kertomusvuonna. 
 
Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 0,04 % (2.227 euroa) enemmän kuin vuonna 2014. Ulkoiset toiminta-
kulut (brutto) nousivat 1,6 % (535.952 euroa), ja toimintakate heikkeni 2,0 % (533.725 euroa) vuo-
teen 2014 verrattuna. Tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot nousivat 0,2 % (20.658 euroa) ja 
henkilöstökulut kokonaisuudessaan nousivat 1,2 % (189.948 euroa) vuoteen 2014 verrattuna. Pal-
velujen ostot nousivat 1,8 % (221.168 euroa), aineet, tarvikkeet ja tavarat laskivat 1,8 % (50.026 
euroa), avustukset nousivat 6,9 % (96.783 euroa) ja muut toimintakulut nousivat 9,1 % (78.079 eu-
roa) vuoteen 2014 verrattuna. Verotulot nousivat 5,8 % (657.131 euroa) ja valtionosuudet laskivat 
2,4 % (455.657 euroa) vuoteen 2014 verrattuna. Harkinnanvaraista rahoitusavustusta ei vuonna 
2015 haettu, koska sen hakemiselle ei ollut perusteita. Vuosikate oli 2.882.419 euroa positiivinen, 
joka oli 8,4 % (264.602 euroa) vähemmän kuin vuonna 2014. Poistojen ja satunnaisten kulujen kir-
jaamisen jälkeen tilikauden tulokseksi tuli 502.034 euroa (alkuperäisessä talousarviossa tilikauden 
tulokseksi oli arvioitu -599.300 euroa). Satunnaisena kuluna tuli kirjattavaksi 375.288 euroa OSAOn 
Taivalkosken yksikön tappiota, joka tuli Taivalkosken kunnan maksettavaksi OSEKKin ja Taivalkos-
ken kunnan vuonna 2008 allekirjoittaman sopimuksen perusteella. Kertomusvuonna käyttötalouden 
määrärahoihin hyväksyttiin 8.000 euroa lisää kunnanhallituksen määrärahaan. Poistoeron purkami-
sen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 513.837 euroa, joka oli 49,7 % (507.162 euroa) vä-
hemmän kuin vuonna 2014. 
  
Investointien omahankintamenot (investointien bruttomenot vähennettynä investointeihin saaduilla 
rahoitusosuuksilla) nousivat vuoteen 2014 verrattuna 52,5 % (1,15 M€) ja olivat kertomusvuonna 
3,33 M€ (vuonna 2014 2,18 M€). Lainamäärä väheni kertomusvuonna 0,46 M€ ja sen määrä oli 
vuoden lopussa 1,96 M€, joka oli 467 euroa asukasta kohden.  
 
 

 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP2014 TP 2015 
Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 
Toimintakate, M€ -24,1 -26,0 -26,3 -26,9 -27,0 -27,5 
Toimintakate, €/asukas -5 414 -5 883 -6 104 -6 335 -6 379 -6 555 
Toimintakate, muutos, % 4,8 7,7 1,2 2,3 0,2 2,0 
Verotulot, M€ 10,4 10,8 10,6 11,4 11,4 12,0 
Verotulot, €/asukas 2 331 2 437 2 451 2 690 2 688 2 865 
Verotulojen muutos, % -2,9 3,6 -1,9 8,2 -0,5 5,8 
Valtionosuustulot, M€ 16,8 17,2 17,5 18,3 18,7 18,3 
Valtionosuudet, €/asukas 3 763 3 896 4 068 4 319 4 428 4 353 
Valtionosuustulot, muutos, % 8,1 2,6 1,8 4,7 2,1 -2,4 
Vuosikate, M€ 3,0 2,0 1,8 2,9 3,1 2,9 
Vuosikate, €/asukas 683 461 422 673 744 687 
Poistot, M€ 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 
Investoinnit, omahankintameno, M€ 1,9 2,4 3,4 2,5 2,2 3,3 
Lainakanta, M€ 1,74 0,97 1,91 2,8 2,4 2,0 
Lainat, €/asukas 390 219 444 668 573 467 
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Talouden kehitys tilikaudella ja sen päättymisen jä lkeen 
 
Kertomusvuonna ulkoisia toimintatuloja saatiin 171.662 euroa (2,9 %) arvioitua enemmän ja ulkoisia 
toimintakuluja (brutto) oli 548.844 euroa (1,6 %) arvioitua vähemmän, joten toimintakate heikkeni 
720.506 euroa (2,6 %) arvioitua vähemmän. Käyttötalouden määrärahoihin hyväksyttiin kertomus-
vuonna 8.000 euron lisäys kunnanhallituksen määrärahaan. Verotuloja saatiin 462.426 euroa (4,0 
%) arvioitua enemmän, ja valtionosuuksia saatiin 75.199 euroa (0,4 %) arvioitua enemmän. Vuosi-
katetavoite ylitettiin 83,9 % (1.314.719 euroa) arvioidusta. Vuosikatetta kertyi 2.882.419 euroa. 
 
Kunnan asukasluvun väheneminen jatkui edelleen ja oli kertomusvuonna jonkin verran suurempaa 
kuin vuonna 2014. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan asukasluku väheni 33 henkilöä. Ai-
kaisempina vuosina asukasluvun vähenemisestä suurimman osan on muodostanut muuttotappio, 
mutta kertomusvuonna muuttotappio oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vain 10 henki-
löä. Muuttotappiota on pyritty hillitsemään vuonna 2007 käyttöön otetulla, taivalkoskelaisille muualle 
opiskelemaan lähteville nuorille suunnatulla kannusterahalla, kun he säilyttävät Taivalkosken koti-
kuntanaan. Asukasluvun lasku vaikuttaa kielteisesti kunnan tulopohjaan muun muassa valtion-
osuuksien ja verotulotasauksen kautta. Aleneva ja ikääntyvä väestökehitys muodostaa kunnalle 
merkittävän taloudellisen uhkan.  
 
Taivalkosken kunnan taloudellinen tila kehittyi kertomusvuonna jonkin verran heikommin kuin edel-
lisenä vuonna, mutta talouden kehitys oli kuitenkin merkittävästi ennakoitua parempaa. Vuosikate 
kattoi suunnitelman mukaiset poistot ja 86,5 prosenttia investointien omahankintamenoista. Vuonna 
2014 vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot, investointien omahankintamenot ja vielä laino-
jen lyhennykset, mutta vuonna 2014 investointien omahankintamenot olivat 1,1 miljoonaa euroa 
pienemmät kuin kertomusvuonna. Kaikki toimielimet, lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja sosi-
aali- ja terveyslautakuntaa alittivat talousarvioraaminsa niin, että toimintakate heikkeni 720.506 eu-
roa arvioitua vähemmän ja kun samaan aikaan verotuloja saatiin 462.026 euroa arvioitua enemmän 
ja valtionosuuksia saatiin 75.199 euroa arvioitua enemmän, niin tilikauden tulokseksi muodostui 
502.034 euroa ja poistoeron purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tuli 513.836 euroa (alkupe-
räisessä talousarviossa oli arvioitu tulevan alijäämää 583.686 euroa).  
 
Rahavarat vähentyivät kertomusvuonna 1.376.707 euroa ja olivat vuoden 2015 lopussa 2.281.275 
euroa, mikä riitti 22 päivän kassasta maksuihin (vuoden 2014 lopussa rahavarat olivat 3.657.981 
euroa, mikä riitti 37 päivän kassasta maksuihin). Rahavaroja vähensi poikkeuksellisesti se, kun val-
tuusto myönsi päätöksellään 16.10.2015 § 75 Kairan Kuitu Oy:lle 800.000 euron lainan, joka mak-
settiin Kairain Kuitu Oy:lle kertomusvuoden joulukuussa. Edellä mainitun valtuuston päätöksen mu-
kaan laina tulee maksaa takaisin kunnalle 30.6.2016. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin kertomus-
vuonna 0,46 miljoonaa euroa ja uutta lainaa ei otettu lainkaan. Pitkäaikaiset lainat olivat vuoden 
lopussa yhteensä 2,0 miljoonaa euroa, joka oli asukasta kohden 467 euroa (vuoden 2014 lopussa 
573 euroa asukasta kohden). Poistoeroa purettiin 11.802 euroa. Uusia vapaaehtoisia varauksia ei 
tehty eikä entisiä purettu. Taivalkosken kunnan tuloista merkittävimmän osan muodostavat valtion-
osuudet, jotka kattoivat vuonna 2015 toimintakuluista (brutto) 54,4 prosenttia ja kokonaismenoista 
47,1 prosenttia. Käyttötalouden valtionosuudet Taivalkoskella asukasta kohden olivat 4.353 euroa. 
Taivalkosken kunta sai vielä vuonna 2014 erityisen harvan asutuksen kunnille myönnettyä valtion-
osuutta 1.012.908 euroa, joka lisäsi vuonna 2014 valtionosuuksien määrää 235 euroa asukasta 
kohden. Valtionosuusuudistuksen myötä erityisen harvan asutuksen kunnille myönnetty valtion-
osuus jäi pois vuodesta 2015 alkaen, joten kertomusvuonna sitä ei enää ollut. Käyttötalouden valti-
onosuudet Manner-Suomen kunnissa olivat vuonna 2015 Tilastokeskuksen keräämien tilinpää-
tösarvioiden mukaan keskimäärin 1.499 euroa asukasta kohden.  
 
Alla olevissa kaaviokuvissa on esitetty kertomusvuoden talouslukuja prosenttilukuina. 
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Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioo n ja arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä 
 
Vuoden 2015 vuosikate oli positiivinen 2.882.419 euroa. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset 
poistot ja 86,5 prosenttia investointien omahankintamenoista. Tilikauden tulos oli 502.034 euroa ja 
poistoeron purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 513.837 euroa. Tuloveroprosentti oli kerto-
musvuonna 20,50. Tuloveroprosentti on ollut edellä mainitun suuruinen vuodesta 2013 alkaen. Kiin-
teistöveroprosentit olivat kertomusvuonna seuraavat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80, vakituis-
ten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveropro-
sentti 1,00. Muita erikseen määrättäviä kiinteistöveroprosentteja ei kertomusvuodelle ollut määrätty. 
Tuloveroprosentiksi vuodelle 2016 määrättiin 20,50, ja kiinteistöveroprosentit määrättiin samansuu-
ruisiksi kuin ne olivat kertomusvuonna. 
 
Kunnan tuloveroprosentti on edelleen suhteellisen korkea maan keskiarvoon verrattuna, vaikka kun-
tien keskimääräinen tuloveroprosentti on viime vuosina noussut joka vuosi. Vuonna 2015 kuntien 
keskimääräinen tuloveroprosentti Suomen Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan painotettuna 
maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla oli 19,83.  
 
Vuoden 2015 tilinpäätöksellä ei ole vaikutusta kuluvan vuoden talousarvioon. Jatkossa Taivalkos-
ken kunnan talouteen aiheuttaa kunnallisverotulojen kehittymisen epävarmuuden lisäksi valtion-
osuusjärjestelmään liittyvä epävarmuus (muun muassa tulossa olevaan sote-uudistukseen liittyvä 
muutos valtionosuuksiin) ja koska Taivalkosken kunnan tuloista merkittävimmän osan muodostavat 
valtionosuudet, kuten alla oleva kuva osoittaa. Taivalkosken kunnan verotulot asukasta kohden ovat 
huomattavasti alle koko maan keskitason niin, että kun Tilastokeskuksen kunnista keräämien en-
nakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnissa verotulot vuonna 2015 olivat keskimäärin 3.969 
euroa/asukas, niin Taivalkoskella ne olivat 2.865 euroa/asukas.  
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1.9  ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUS TEKIJÖISTÄ SEKÄ 

MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOI STA 
 
Taivalkosken kunnassa toiminnallisia merkittävimpiä riskejä ovat henkilöriskit, tietojärjestelmien toi-
mivuuteen ja suhdannevaihteluihin liittyvät riskit sekä vesihuoltolaitoksen toimintaan ja lämmönjake-
luun liittyvät riskit. 
 
Henkilöriskit liittyvät henkilöstön ikääntymiseen ja henkilöstön saatavuuteen. Henkilöstön ikääntyes-
sä vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien todennäköisyys kasvaa. Ikääntyvä henkilöstö on riski 
myös osaamisen kannalta siinä mielessä, että henkilöstön tulee omaksua koko ajan uusia ja yhä 
monimutkaisempia tietojärjestelmiä, mikä on haaste ikääntyvälle henkilöstölle. Henkilöstön saata-
vuuteen sisältyy riskejä siten, että tiettyihin tehtäviin, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin, 
on vaikea saada pätevää henkilöstöä. Kertomusvuoden alusta alkaen hammaslääkäripalvelut ostet-
tiin kokonaisuudessaan ostopalveluna. Samoin ostopalveluna ostettiin psykiatrin palvelut, toiminta-
terapeutin palvelut, puheterapeutin palvelut ja lastenlääkärinpalvelut.  
 
Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyy riskejä siinä mielessä, että Taivalkosken kunta on solminut IT-
palveluista sopimuksen kuntien omistaman osakeyhtiön kanssa ja lähitukipalvelua on antamassa 
vain kolme Taivalkoskelle sijoitettua henkilöä. Itsellään Taivalkosken kunnalla ei ole lainkaan ICT-
asiantuntijahenkilöstöä. Tähän liittyy riski myös siinä mielessä, osataanko ostajana tehdä oikeita 
ratkaisuja. Tämän riskin poistamiseksi Taivalkosken kunta liittyi vuonna 2010 KPK ICT Oy:n osak-
kaaksi (yhtiön viralliseksi nimeksi tuli sittemmin Kuntien Tiera Oy) ja solmi 4.4.2011 yhtiön kanssa 
puitesopimuksen, jolla sopijapuolet päättivät aloittaa yhteistyön, jonka tuloksena Kuntien Tiera Oy 
järjestää jatkossa tietyt Taivalkosken kunnan tietohallinnon palvelut. Sopimuksen mukaan yhteis-
työn tarkoituksena on mahdollistaa Kuntien Tiera Oy:n osaamisverkoston kautta asiakkaan ja laa-
jemmin kuntien toimintatapojen uudistaminen ja tehostaminen ja sitä kautta hillitä asiakkaan palve-
lutoimintamenojen kasvua. Kyseinen yhtiö on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-
palvelukeskus, joka tuottaa asiakasomistajilleen tietohallinnon asiantuntija- ja sovelluspalveluja se-
kä ICT-infrastruktuuripalveluja ja jonka strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien 
palvelujen laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. Yhtiö toimii julkisista hankin-
noista annetun lain (2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishan-
kintayksikkönä. Edellä mainittuun puitesopimukseen liittyen kunta solmi 4.4.2011 Kuntien Tiera 
Oy:n kanssa 12 kuukauden mittaisen siirtymäkauden palvelusopimuksen ja 28.8.2012 toistaiseksi 
voimassa olevan palvelusopimuksen, jolla korvattiin siirtymäkauden palvelusopimus. 
 
Suhdannevaihtelut muodostavat Taivalkosken kunnalle merkittävää riskiä sen vuoksi, että Taival-
koskella sijaitsee metalliteollisuuden yritys ja sahayritys, jotka molemmat ovat varsin suuria työnan-
tajia Taivalkosken näkökulmasta, joten niiden menestymisellä on merkittävä vaikutus esim. Taival-
kosken kunnan verotuloihin.  
 
Taivalkosken kunta omistaa vesihuoltolaitoksen ja kaukolämmön jakeluverkoston sekä kaukoläm-
mön varavoimalaitoksen (lämpökeskus 1). Kaukolämmön tuottaa Taivalkoskella sijaitseva erillinen 
osakeyhtiö, jonka osakepääomasta kunta omistaa puolet. Lämmöntuotantoyhtiöön liittyy riski siinä 
mielessä, että puolet sen osakepääomasta omistaa edellä tarkoitettu sahayritys, jolle yhtiö tuottaa 
lämmön suoraan, ja mikäli sattuisi niin, että yritys lopettaisi toimintansa, niin lämmöntuotantoyhtiö 
siirtyisi todennäköisesti kokonaan Taivalkosken kunnan omistukseen ja yhtiölle jäisi suuri määrä 
käyttämätöntä tuotantokapasiteettia, mikä aiheuttaisi muun muassa painetta kaukolämmön hintaan. 
Vesihuoltolaitokseen ja kaukolämpöön liittyviin riskeihin kunta on varautunut poikkeusolojen valmi-
ussuunnitelmissa. Vedenottamolle on hankittu traktorikäyttöinen aggregaatti turvaamaan veden-
saanti pitkien sähkökatkojen aikana. Lämpökeskus 1:lle on hankittu dieselkäyttöinen aggregaatti, 
jonka avulla kaukolämpölaitosta voidaan pitää käynnissä pitkien sähkökatkojen aikana, ja näin väl-
tytään muun muassa kaukolämpöverkoston jäätymiseltä talviaikaan. 
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Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu vuonna 1995 ja se päivi-
tettiin 2014. Vuonna 2014 käynnistettiin vesihuoltolaitoksen varavedenottamon suunnittelu Pitkä-
lammenkankaan pohjavesialueelle. Varavedenottamolla varmistetaan vedensaanti siinä tapaukses-
sa, että nykyisin käytössä olevasta ainoasta vedenottamosta vedensaanti estyy. Vuonna 2015 kun-
ta jätti Pohjois-Suomea Aluehallintovirastolle lupahakemuksen vedenottamiseen Pitkälammen kan-
kaan pohjavesialueelta. 
 
Rahoitukseen liittyvät riskit ovat varsin maltillisia, koska Taivalkosken kunnan lainamäärä on varsin 
pieni (pitkäaikaisten lainojen määrä oli 1,96 M€ 31.12.2015), eikä lainoissa ole esimerkiksi lainkaan 
sellaisia lainoja, joihin liittyisi valuuttariskejä. Kaikki lainat ovat vaihtuvakorkoisia, joten korkojen 
voimakas nousu aiheuttaisi korkoriskiä. Tätä toimintakertomusta kirjoitettaessa ei ole odotettavissa 
korkojen nousua. Viimeisten vuosien aikana kunnan kassavarat ovat riittäneet maksuliikenteen hoi-
tamiseen niin, että kassalainaa ei ole tarvinnut ottaa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei tarvinnut ottaa 
lainkaan kertomusvuonna eikä edellisenäkään vuonna. Häiriöttömän maksuliikenteen turvaamista 
varten kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kanssa sopimus kuntatodistusohjelmasta, jonka avulla saa-
daan nopeasti tilapäistä rahoitusta, jos sitä tarvitaan. Kunnalla ei ole annettuna sellaisia vierasvel-
katakauksia, joihin voitaisiin katsoa sisältyvän erityistä riskiä. Tämän vuoksi vastavakuudet vaadit-
tiin vain Kairan Kuitu Oy:n (kunnan osakkuusyhtiö) ja Taivalkosken Kyläverkot Oy:n lainoille anne-
tuille takauksille. Taivalkosket Kyläverkot Oy oli Taivalkosken kunnan kokonaan omistama tytäryh-
tiö, jonka osakepääoma myytiin kokonaan vuoden 2015 joulukuussa tehdyllä kaupalla Kairan Kuitu 
Oy:lle. Edellä mainituista vastavakuuksista valtuusto luopui Kairan Kuitu Oy:n ja Taivalkosken Kylä-
verkot Oy:n esitysten perusteella päätöksellään 21.12.2015 § 90. 
 
Mahdollisten omaisuusriskien varalta kunnalla on täysturvavakuutus. Kunnalla on vastuuvakuutus 
siltä varalta, että kunta joutuu korvausvelvolliseksi kunnan palveluksessa olevan henkilön työssään 
ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon vuoksi. Lisäksi kunnalla on vakuutus luottamushenkilöille ja 
johtaville viranhaltijoille mahdollisesti päätöksenteossa tapahtuvien vahinkojen varalle, vapaaehtoi-
nen tapaturmavakuutus esim. kunnan järjestämissä tilaisuuksissa tapahtuvien tapaturmien ja koulu-
laisille tapahtuvien tapaturmien varalta sekä keskeytysvakuutus. Lisäksi tilikaudella oli pieniä yksit-
täisiä vakuutuksia esim. kertaluonteisille vierailuille ulkomaisiin ystävyyskuntiin. Edellä mainitut va-
kuutusmaksut yhteensä vuonna 2015 olivat 53.803 euroa. Kunnalle ei tapahtunut kertomusvuonna 
merkittäviä omaisuusvahinkoja. 
 
Kunnan kehittymisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat kunnan jatkuva asukasluvun lasku ja korkea 
työttömyysaste, joka työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan kertomusvuonna oli 18,6 prosent-
tia. Lisäksi kunnan kehittymiseen vaikuttaa oleellisesti se, että kunnan toiminta on niin suuresti riip-
puvaista valtionosuuksista, esim. vuonna 2015 kunnan toimintakuluista valtionosuudet kattoivat 
peräti 54,4 prosenttia. Tämän vuoksi kunnalle aiheuttaa koko ajan epävarmuutta se, miten valtion-
osuuslainsäädäntöä uudistetaan.  
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1.10 YMPÄRISTÖTEKIJÄT 
 
Viemäriverkoston laajentamista jatkettiin kertomusvuonna Riihi- ja Siikakankaalle ja viemäriverkos-
toon liitettiin 21 kiinteistöä. Riihi- ja Siikakankaan viemäriverkoston valmistumisen myötä saatiin 
kaikki taajaman lähialueet viemäriverkoston piiriin. Aikaisempina vuosina viemäriverkosto oli laajen-
nettu Jänispaloon ja Asutusalueelle. Kaikilta edellä mainituilta lähialueilta (Jänispalo, Asutusalue, 
Riihikangas ja Siikakangas) on viemäriverkostoon liitetty yhteensä 54 kiinteistöä. 
 
Koulukeskuksen lämpökeskuksella (Lämpölaitos I) sattui vuoden 2011 kesäkuussa maanalaisen 
öljysäiliön ylitäyttö, jonka vuoksi kevyttä polttoöljyä valui maahan n.16 m³. Valunut öljy saatiin kui-
tenkin talteen lämpökeskuksen kellarin kaivosta sekä jätevedenpuhdistamon prosessin ensimmäi-
sestä altaasta. Öljyvahingon jälkeen lämpökeskuksen alue oli tarkkailussa. Pöyry Finland Oy:n te-
kemillä maaperätutkimuksilla ja myöhemmin suoritetuilla pohjavesinäytteen otoilla voitiin luotetta-
vasti todeta, että maaperään vuotanut öljy ei ollut levinnyt rakennuksen alapuolista maaperää (ra-
kennekerrokset) kauemmaksi. Rakennuksen maaperään kohdistuvista kunnostustoimenpiteistä 
laadittiin vuonna 2012 suunnitelma sekä sovittiin töiden toteuttamisesta ympäristöviranomaisten 
kanssa. Lisäksi lämpölaitoksella käynnistettiin vuonna 2012 saneeraustyöt, joiden tarkoituksena on 
estää vastaavat vahingot. Saneeraustöinä on toteutettu lämpökeskusrakennuksen perusvesiputkien 
saneeraaminen ja perusvesien johtaminen pumppaamon avulla hallitusti maastoon ja edelleen Iijo-
keen. Myös maanalaiset öljysäiliöt poistettiin käytöstä ja ne korvattiin rakennuksen sisään asenne-
tuilla turvakaukaloilla varustetuilla öljysäiliöillä. Perusvesijärjestelmään on asennettu kaksi erillistä 
öljynerotusta, jotka estävät perusvesiin mahdollisesti päässeen öljyn johtamisen vesistöön. Sanee-
rauksen yhteydessä lämpökeskukseen asennettiin dieselkäyttöinen aggregaatti, jonka ansiosta pe-
rusvesien pois johtaminen voidaan toteuttaa hallitusti myös pitkien sähkökatkojen aikana. Lisäksi 
kiinteistökohtaista automaatiota parannettiin saneerauksen yhteydessä. Lämpökeskuksen maape-
rän ja perusvesien laatua seurataan vuosittain otettavilla näytteillä.  
 
Kunta kuitenkin sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn valtatie 20:n varrella, ja Taivalkosken keskustan 
välittömässä läheisyydessä on kolme huoltoasemaa, joten riski siihen, että esim. polttoaineiden 
kuljetuksissa tapahtuisi onnettomuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa ympäristövahingon, on ole-
massa. 
 
Vuonna 2012 laadittiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Taivalkosken kunnan alueelle kaikille 
tärkeille kahdelletoista pohjavesialueelle, joista otetaan pohjavettä yhdyskunnan tarpeisiin. 
 
Vuonna 2012 laadittiin selvitys (diplomityö/Minna Arola) Taivalkosken kunnan jätevedenpuhdista-
mon jälkipuolella olevien lammikoiden kunnostamisesta.  
 
Kertomusvuonna jätettiin jätevedenpuhdistamon ja Matovaaran jäteaseman ympäristölupaehtojen 
tarkistamista koskevat hakemukset lupaviranomaisille. 
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2. SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA 

RISKIENHALLINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Yleistä 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman yleisohjeen 
mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja 
siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-
neella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnit-
telukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selon-
teko sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellä mainitun yleisohjeen mukaan sisäisen valvonnan tarkoi-
tuksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena 
oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten pää-
töksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua 
kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa 
kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan va-
rojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. 
 
Kuntalakiin (365/1995) lisättiin vuonna 2012 annetulla lailla (15.6.2012/325) säännökset kunnan ja 
kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kuntalain säännökset tulivat voimaan 
1.1.2014. Tähän liittyen valtuusto hyväksyi päätöksellään 21.3.2014 § 21 sisäistä valvontaa ja riski-
en hallintaa koskevan uuden ohjeen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää h allinto- 
ja johtamistapaa Taivalkosken kunnassa. Ohjeella kumottiin kunnanhallituksen päätöksellä 
16.12.1996 § 416 hyväksytyt sisäistä valvontaa koskevat ohjeet. Päätöksellään 29.9.2014 § 65 val-
tuusto hyväksyi uuden konserniohjeen, johon sisällytettiin edellä mainittujen kuntalain säännösten 
mukaiset lisäykset. Päätöksellään 13.11.2014 § 80 valtuusto hyväksyi hallintosääntöön edellä mai-
nittujen kuntalain säännösten mukaiset muutokset ja lisäykset. 
 
Kuntalain (410/2015) 13 luvun 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 
 
Jäljempänä sisäisen valvonnan järjestämistä tarkastellaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolau-
takunnan kuntajaoston vuonna 2013 antamassa yleisohjeessa esitettyjen kohdealueiden valossa. 
Toimialat ovat laatineet selonteot oman toimialansa osalta ja ne ovat jäljempänä omina kokonai-
suuksinaan. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnanhallituk sen näkökulmasta 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
 
Kunnanhallitus käytti kertomusvuonna otto-oikeutta yhteen kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan 
päätökseen. 
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Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotetta-
vuus 
 
Valtuusto asettaa vuosittain talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. Hallintosäännössä ja edellä mainitussa ohjeessa Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana 
hyvää hallinto- ja johtamistapaa Taivalkosken kunna ssa  on määräykset käyttösuunnitelmien 
laatimisesta. Käyttösuunnitelmilla kunnanhallitus osaltaan ja lautakunnat osaltaan tarkistavat asian-
omaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältyneen alustavan käyttösuunnitelman vastaa-
maan valtuuston päätöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien ta- 
 
voitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seu-
raaville tasoille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja tuloarvioiksi.  
 
Talousarviossa ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annetaan määräykset toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Kertomusvuodelle annetuissa määräyksissä raportointi oli 
määrätty toteutettavaksi siten, että tehtäväalueesta vastaava vastuuhenkilö (toimialajohtaja) rapor-
toi tehtäväalueen (valtuuston hyväksymän määrärahan/tuloarvion) tasolla suunnitellun toiminnan 
toteutumista ja määrärahojen käyttöä kunnanhallitukselle kolme (3) kertaa vuodessa, tilanteesta 
30.4., 30.9. ja koko vuoden tilanteesta toimintakertomuksen talousarvion toteutumista koskevassa 
osiossa. Lisäksi oli määrätty, että raportit toimitetaan myös valtuustolle tiedoksi. Lautakunnille ra-
portointi tapahtuu niiden itse päättämällä tavalla.  
 
Käyttösuunnitelmat hyväksyttiin ja raportointi toteutui kertomusvuonna edellä olevien määräysten 
mukaisesti. Lisäksi toimialajohtajat olivat raportoimassa henkilökohtaisesti kunnanhallitukselle ja 
valtuustolle. 
 
Menojen ja tulojen valvonnasta on ohjeet edellä mainitussa ohjeessa Sisäinen valvonta ja riskien 
hallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Tai valkosken kunnassa . Ohjeiden mukaan lau-
takunnan tai muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät 
menotositteet (myös kirjaustositteet), jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännöissä. Taivalkosken 
kunnan johtosäännöissä ei ole määräyksiä laskujen hyväksyjistä, joten hyväksyjät määrätään vuo-
sittain toimielinten päätöksillä. Kunnanhallituksen osalta laskujen hyväksyjät määrättiin kunnanhalli-
tuksen päätöksellä 16.2.2015 § 77. Laskujen hyväksyjistä annetaan tarkemmat määräykset vuosit-
tain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa, joissa on annettu muun muassa määräys, että sama 
henkilö ei voi toimia samassa laskussa asiatarkastajana ja hyväksyjänä. Kertomusvuonna talousar-
vion täytäntöönpano-ohje hyväksyttiin kunnanhallituksen päätöksellä 19.1.2015 § 40. Taivalkosken 
kunnassa laskut on käsitelty sähköisesti 1.11.2008 alkaen, ja edellä mainittu määräys on otettu 
huomioon sähköistä järjestelmää käyttöön otettaessa siten, että järjestelmä ei hyväksy saman hen-
kilön toimimista sekä asiatarkastajana että hyväksyjänä samassa laskussa. Lisäksi talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeissa on yksityiskohtaiset määräykset, mistä hyväksyjän tulee varmistua ennen 
kuin hyväksyy laskun.  
 
Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Taivalkosken kunnassa on hyväksytty riskienhallintasuunnitelma kunnanhallituksen päätöksellä 
19.1.1993 § 58. Suunnitelma on vanhentunut ja se tulisi uusia. Edellä mainitussa asiakirjassa Si-
säinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää hal linto- ja johtamistapaa Taivalkosken kun-
nassa  todetaan, että riskienhallintasuunnitelmat tehdään sekä konsernitasolla että kunnan organi-
saatiossa. Kunnassa suoritettiin vuonna 2006 tarkastuslautakunnan pyynnöstä riskienkartoitus. 
Tarkastuslautakunta käsitteli riskienkartoituksen kokouksessaan 2.10.2008 §:ssä 63. Tällöin lauta-
kunta piti tärkeänä, että kartoitus oli laadittu. Lisäksi lautakunta totesi, että tilintarkastajat käyttävät 
kartoitusta omassa tarkastustyössään Taivalkosken kunnassa. 
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Kunnassa ei ole vastuutettu selkeästi esim. yksittäisillä päätöksillä riskienhallintaa ja seurantaa. 
Kunnassa ei ole toteutunut merkittäviä riskejä viimeisten vuosien aikana.  
 
Vuonna 2015 kunnalle ei ole tullut hankintoihin liittyviä menetyksiä eikä omaisuuden luovuttamiseen 
liittyviä menetyksiä arvonlisäveron palautuksessa tai valtionosuuden takaisinperinnässä. 
 
Sopimustoiminta 
 
Kunnanhallituksen alaisuudessa olevista sopimuksista pitää keskusarkistonhoitaja luetteloita. Kun-
nanhallituksen alaisuudessa olevista sopimuksista ei ole aiheutunut vuonna 2015 negatiivisia seu-
raamuksia. Kunnanhallituksen alaisten sopimusten valvontaa ei ole vastuutettu yhdelle henkilölle, 
vaan valvonta tapahtuu samassa yhteydessä, kun sopimus on esillä esim. laskutusta varten. Edellä 
mainitussa asiakirjassa Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää h allinto- ja johtamis-
tapaa Taivalkosken kunnassa todetaan, että on tärkeää, että kullekin sopimukselle tai sopimus-
ryhmälle on nimetty valvontavastuussa oleva henkilö. 
 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
 
Edellä mainitussa ohjeessa Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää h allinto- ja joh-
tamistapaa Taivalkosken kunnassa todetaan, että kunnanhallituksen tulee valita keskuudestaan 
toimikaudekseen kaksi (2) jäsentä tarkastamaan ennalta ilmoittamatta vähintään kerran vuodessa 
hallinto- ja talouspalveluiden hallussa olevat pankkitilien varat, käteiskassat, arvopaperit ja vakuu-
det. Tarkastuksesta on annettava kertomus kunnanhallitukselle. Edellä mainitut tarkastajat valittiin 
kunnanhallituksen päätöksellä 16.2.2015 § 70. Valitut tarkastajat suorittivat ensimmäisen tarkastuk-
sen 8.1.2016. Tarkastuksesta annetun tarkastuskertomuksen mukaan tarkastuksessa ei ollut il-
mennyt huomautettavaa. 
 
Edellä mainitussa asiakirjassa Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää h allinto- ja joh-
tamistapaa Taivalkosken kunnassa todetaan, että alitilittäjän kassat on kassasta vastaavan esi-
miehen tarkastettava ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kassa on tarkas-
tettava aina myös kassanhoitajan vaihtuessa. Tarkastuksesta on annettava kertomus ao. hallinto-
kunnalle (kunnanhallitus tai lautakunta) sekä talous- henkilöstöjohtajalle. Kertomusten mukaan tar-
kastuksissa ei ole ilmennyt kertomusvuonna huomautettavaa. 
 
Sisäinen valvonta sosiaali- ja terveyspalveluissa 
 
Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat toiminnan perusta ja suunnitelmasta laaditaan yksiköittäin 
käyttösuunnitelmat, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy. Talousarvio ja taloussuunnitelma 
hyväksytään lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Käyttösuunnitelmat toimivat yksi-
köiden toimintaa ohjaavina asiakirjoina. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vastuuhenkilöt toi-
minnoittain. Viranhaltijoita säätelee laki viran ja toimenhaltijoista sekä Taivalkosken kunnan hallinto-
sääntö. Toimintaa ohjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden johtosäännöllä, joka on hyväksytty 
1.2.2012. Sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä ohjaavat useat eri lait ja asetukset, joiden puitteissa 
toiminta pyritään järjestämään. Sosiaali- ja terveystoimen esimiehet tasoillaan vastaavat, että sisäi-
sen valvonnan menetelmät ovat käytössä ja sisältyvät päivittäisiin toimintarutiineihin.  
 
Talousarvio ja taloussuunnitelma raportoidaan kolme kertaa vuodessa lautakunnalle, lisäksi jokai-
sessa lautakunnan kokouksessa käydään sen hetkinen taloudentilanne lävitse. Sosiaali- ja terveys-
toimen toimintaa seurataan johtoryhmä tasolla, työyksiköiden palavereissa ja kehityskeskusteluissa. 
Mahdollisiin epäkohtiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankinnat 
tehdään taloussuunnittelun ja hankintaohjeistuksen mukaisesti. Irtaimistosta pidetään kirjanpitoa, 
joka tarkistetaan kerran vuodessa. Poistoista tehdään raportti lautakuntaan ja varastoinventaario 
tehdään vuoden lopussa.  
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Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pätevyydestä on laissa ja asetuksessa omat velvoitteen-
sa. Henkilöstön kohdalla tarkistetaan työhön tulovaiheessa pätevyysvaatimukset ja lasten- ja nuor-
ten parissa työskenteleviltä rikosrekisteriote. Uusien työntekijöiden kohdalla pidetään vaalia ehdolli-
sena kunnes työntekijä on toimittanut voimassaolevan todistuksen terveydentilastaan. Valvira ylläpi-
tää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä. Terhikistä on mahdollisuus tarkastaa 
onko sosiaali- ja terveysalan työntekijä kelpoinen tehtäväänsä. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä 
sitoo vaitiolovelvollisuus, josta tehdään kirjallinen sopimus työnantajan kanssa. Vaitiolovelvollisuus 
koskee myös opiskelijoita ja määräaikaisia työntekijöitä. Esimiehet huolehtivat henkilöstöltään so-
pimusten teot ja purkamiset. Työajanseuranta tapahtuu Titania työajan seuranta ohjelman avulla.  
 
Päätökset tehdään kunkin toimialan omilla atk-ohjelmilla. Asiakkaille tulee toimittaa päätökset kai-
kista heitä koskevistaan asioista. Päätöksen liitteenä tulee olla asiakkaalle ohjeet valitusosoitteesta, 
mikäli päätös on valituskelpoinen. Toimialalle on valittu tietosuojavastaava ja hänen tehtävänä ku-
vaansa kuuluu tietoturvallisuuteen liittyvät asiat, seurannat ja tarkastukset. Tietojärjestelmät suoja-
taan salasanoilla ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet antaa kunkin sovelluksen 
pääkäyttäjä ja käyttöoikeudet dokumentoidaan. Yksikköjen esimiehet vastaavat käyttöoikeuksien 
antamisesta alueellaan ja hyväksyvät työntekijän allekirjoittaman vaitiolovelvollisuus lomakkeen.  
 
Riskien hallinnan suorittamisesta on ohjeet työsuojelun toimintaohjelmassa. Työyksiköillä on voi-
massa olevat pelastussuunnitelmat. Yhteistyössä pelastustoimen kanssa tehdään yksiköihin sään-
nöllisesti tarkastuskäynnit ja mahdollisiin puutteisiin pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti 
puutteen havaitsemisen jälkeen. Työpaikoilla on työsuojelukansio, johon on koottu työsuojeluun ja 
paloturvallisuuteen liittyä aineisto. Turva- ja ensiapukoulutusta pyritään järjestämään kaikille yksi-
köille. Elintarvikehygieniaan liittyvät omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä lain velvoittamissa 
yksiköissä. Vuoden 2011 alusta on otettu sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön HaiPro tapahtu-
mailmoitusjärjestelmä.  
 
Raha-asiat ja osaston potilaiden omaisuus kuuluvat valvonnan piiriin. Kuntaliiton suositus on, että 
hoiva ja raha-asioiden hoito pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään. Asiakkailla ja potilailla tu-
lee kuitenkin olla mahdollisuus säilyttää sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä pieniä summia rahoja. 
Yksiköt huolehtivat asiakkaiden omaisuudesta ja rahoista säilyttämällä niitä lukitussa kaapissa ja 
pitämällä niistä kirjanpitoa. Kassojen tarkastajat käyvät vuosittain tekemässä tarkastukset. Esimies-
tason tarkastusten määrää on lisätty ja ohjeita tarkennettu yksiköille kassojen tarkistamisen ja sii-
hen liittyvien kirjausta osalta. 
 
Lautakunnan ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat olleet nähtävänä lautakunnan päättämällä 
tavalla. Lautakunta päättää tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät. Hyväksyjät ovat aina eri henki-
löitä kuin tavaroiden tai palvelusten vastaanottajat.  
 
Tietoon ei ole tullut sosiaali- ja terveystoimen osalta, että sisäisessä valvonnassa tai riskienhallin-
nassa olisi esiintynyt puutteita tai ongelmia.  
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Sisäinen valvonta sivistyspalveluissa 
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt valtuuston hyväksymään talousarvioon sopeutuvat käyttösuunni-
telmat, osamäärärahat ja vastuuhenkilöt toiminta-alueittain. Samalla sivistyslautakunta on hyväksy-
nyt toimintayksiköiden valtuuston talousarvion tavoitteisiin sopeutuvat toimintasuunnitelmat. Koulu-
jen vuosisuunnitelmat lautakunta hyväksyi syksyllä 2014 lukuvuodeksi 2014 – 2015 ja syksyllä 2015 
lukuvuodeksi 2015 – 2016. Lautakunta velvoitti toimialan vastuuhenkilön eli toimialajohtajan rapor-
toimaan talousarvion/käyttösuunnitelman, tavoitteiden ja siihen sisältyvien toimintasuunnitelmien 
toteutumista siten, että lautakunta voi raportoida vastaavasti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus-
tolle kunnanhallituksen määrääminä ajankohtina. Lisäksi koulut raportoivat vuosisuunnitelmien to-
teutumisesta lukuvuoden päättyessä. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä sivistyslauta-
kunta otti huomioon kunnanhallituksen antamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 
 
Sivistyslautakunta päätti alaisensa toiminnan laskujen hyväksyjät ja arvopostin vastaanottajat sekä 
sivistyslautakunnan päätösten ja sen alaisten viranhaltijoiden päätösten nähtävänä pitämisestä 
vuonna 2015.  
 
Toimialajohtaja hyväksyi sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmiin sopeutuvat käyttösuunnitelmat, 
osamäärärahat ja vastuuhenkilöt toimintayksiköille johtosäännön mukaisesti. Toimialajohtaja on 
päätöksessään velvoittanut toimintayksiköt raportoimaan määrärahasta, toimintasuunnitelman ja 
tavoitteiden toteutumisesta samassa tahdissa kuin toimialajohtaja/sivistyslautakunta on velvollinen 
raportoimaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle kuitenkin siten, että raportit ovat käytettävissä en-
nen kuin toimialajohtaja raportoi sivistyslautakunnalle. Lisäksi vastuuhenkilöt raportoivat esimies-
tensä kanssa käymien kehityskeskustelujen yhteydessä. Päätöksessä on annettu myös muita mää-
räyksiä ja ohjeita hyvistä toimintatavoista ja käytänteistä sekä kunnanhallituksen päättämistä ta-
lousarvion täytäntöönpano-ohjeiden noudattamisesta. Lisäksi päätöksessä on määrätty käymään 
kehityskeskustelut kaikissa yksiköissä. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on paitsi talouden ja 
toiminnan sekä tavoitteiden toteutumisen seuranta, myös henkilöstön työssä jaksamisen seuranta 
ja edistäminen sekä riskien kartoitus ja hallinta. 
 
Käyttösuunnitelmapäätöksessä toimialajohtaja on velvoittanut yksiköiden vastuuhenkilöt suoritta-
maan sisäistä valvontaa yksikössään siten, että kunnan varoja käytetään taloudellisesti ja säännök-
siä noudatetaan. Mikäli vastuuhenkilö huomaa valvonnan yhteydessä epäasiallista tai epätaloudel-
lista toimintaa tai käytänteitä, jotka mahdollistavat sen, tulee asia välittömästi korjata tai mikäli se ei 
ole yksikössä korjattavissa, tulee siitä välittömästi raportoida esimiehelle. Ilmoituksia tällaisista ei 
ole tullut.  
 
Esimiehet seurasivat käyttösuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista kehityskeskustelujen ja ta-
loushallinnon järjestelmästä saatavien raporttien avulla. Palkkojen kirjautumista oikeille kustannus-
paikoille ja tunnisteille tai edes oikeaan hallintokuntaan ei voida hallintokunnassa seurata suoraan 
raporteista, koska palkat kaatuvat kirjanpitoon yhteiskaatoina, joista ei käy selville mitä palkkoja 
kirjaukset koskevat. Tämä on merkittävä puute, koska palkat ovat merkittävä osa hallintokuntien 
menoista. Palkkoja on pyritty tarkistamaan pistokoetyyppisesti silloin, jos toteumassa on selittämät-
tömän iso ero talousarvioon ja aikaisempaan toteumaan verrattuna. 
 
Lisäksi suoritettiin laskujen tarkastusta vastaanottomerkintöjen ja hyväksymisten yhteydessä kun-
nanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Mahdollisia inhimillisiä virheitä on pyritty vält-
tämään ja niiden huomaamista parantamaan siten, että valmistelijat ja hyväksyjät ovat mahdolli-
simman paljon eri henkilöitä. Tällä toimella on myös pyritty välttämään ns. vaarallisia työyhdistelmiä.  
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Ennen toimintasuunnitelmien ja koulujen vuosisuunnitelmien laatimista esimiehet kävivät yksiköiden 
vastuuhenkilöiden kanssa kehityskeskustelut suunnitelmista ja tavoitteista. Keskustelujen pohjalta 
yksiköt laativat suunnitelmansa. Lisäksi laadittiin yhteistoiminnassa kehittämissuunnitelmat vuosille 
2016 – 2018 mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön muutoksiin varautumiseksi ja toiminnan edel-
leen kehittämiseksi. 
 
Edellä kuvattu järjestelmä on jatkuva prosessi. 
 
Sivistyslautakunnan ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat olleet nähtävänä sivistyslautakunnan 
päättämällä tavalla. Luettelot viranhaltijapäätöksistä on toimitettu toimialajohtajal-
le/sivistyslautakunnalle mahdollista sivistyslautakunnan päätösten otto-oikeutta varten. Otto-
oikeutta ei ole vuonna 2015 käytetty eikä sivistyslautakunnan tai sen alaisten viranhaltijoiden pää-
töksistä ole tehty yhtään oikaisuvaatimusta tai valitusta, jolla olisi vaadittu päätöksen muuttamista. 
Yhdessä tapauksessa vuorotteluvapaan sijaisuutta hakeneen koulutustietoja muutettiin oikaisuvaa-
timuksen johdosta, mutta varsinaista päätöstä ei vaadittu muutettavaksi. Myöskään kunnanhallitus 
ei ole ottanut yhtään sivistyslautakunnan päätöstä otto-oikeudella käsiteltäväkseen. Pidettävistä 
henkilörekistereistä on sivistyslautakunnan hyväksymät rekisteriselosteet. 
 
Sivistyslautakunta päätti tositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät. Hyväksyjät olivat aina eri henkilöi-
tä kuin tavaroiden tai palvelusten vastaanottotarkastuksen tekijät. Sivistyslautakunta määritti han-
kintarajan toimialajohtajan toimivallassa oleville hankinnoille. Tämän ylimenevistä hankinnoista 
päätti sivistyslautakunta. Toimialajohtaja päätti käyttösuunnitelman yhteydessä toimintayksiköiden 
vastuuhenkilöiden hankintarajoista. Hankinnoista kuitenkin suurin osa perustuu sopimuksille, jotka 
on tehty yhteistyössä esimerkiksi kuntien/julkisyhteisöjen (muun muassa elintarvikkeet, oppikirjat, 
koulutarvikkeet, kirjastokirjat) tai eri hallintokuntien (muun muassa kuljetukset, siivoustarvikkeet, 
toimistotarvikkeet) kanssa. Päätökset yhteisistä hankinnoista on tehnyt hankinnasta riippuen kun-
nanhallitus, hankintapäällikkö tai sivistyslautakunta. Irtaimistosta pidettiin irtaimistoluetteloa toimin-
tayksiköittäin ja sivistyslautakunta päätti tarpeellisiksi katsotuista poistoista. Kaikista sopimuksista 
pidettiin luetteloa, jonka avulla seurattiin sopimusten toteutumista.  
 
Riskien kartoitus ja arviointi sivistystoimessa on jatkuva prosessi, jota toimintayksiköiden vastuu-
henkilöt tekevät yhdessä henkilöstön kanssa. Toimintayksiköt ovat tehneet toimenpiteitä riskien 
vähentämiseksi/poistamiseksi. Esimerkiksi sisäilmatutkimuksia ja toimia sisäilman laadun paranta-
miseksi on tehty yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Erityisesti yksiköiden vastuuhenkilöitä ja 
opettajia on kehityskeskusteluissa ohjeistettu riskien tarkkailussa. Vastuuhenkilöille ja edelleen 
muille työntekijöille on korostettu, että jokaisen työyhteisöön kuuluvan velvollisuutena on ilmoittaa 
mahdollisista riskeistä ja ryhtyä mahdollisen vahingon sattuessa välttämättömiin välittömiin pelas-
tus- ja turvaamistoimiin. Kouluilla on valvontakameroita sekä henkilöiden turvallisuuden lisäämisek-
si että omaisuuden suojaamiseksi. Opettajia on ohjattu käymään läpi lukuvuosittain koulun päivitetty 
turvallisuussuunnitelma ja siitä on pidetty lukulistaa, jolla kontrolloidaan turvallisuussuunnitelman 
läpikäynti. Myös pelastusharjoituksia kouluilla on järjestetty. Kouluilla on myös tehty palotarkastuk-
sia ja paloturvallisuustilanne on todettu hyväksi (esimerkiksi alakoulu/yläkoulu turvallisuustoiminta 
kokonaisuudessaan korkealla tasolla, turvallisuustaso 4). Koulujen turvallisuuden kehittämiseen ja 
ylläpitoon on kiinnitetty jatkuvasti huomiota. Esimerkiksi erilaisilta hyökkäyksiltä on kuitenkin mah-
dotonta suojautua täysin tai se ainakin tulisi suhteettoman kalliiksi ja käytännössä halvaannuttaisi 
koulujen toiminnan. 
 
Suuria riskejä arviointien yhteydessä ei ole ilmennyt. Tavallisimmat vahinkotapahtumat ovat olleet 
koulujen välitunnilla tai liikuntatunnilla sattuneita koulutapaturmia. Näihin kunnalla on vakuutus, jois-
ta korvaus on henkilövahingon sattuessa saatu. Riskien kartoitus- ja arviointiasioissa on myös kou-
lutettu esimerkiksi opettajia, jotta he kiinnittäisivät huomiota riskeihin ja omalta osaltaan puuttuisivat 
niihin heti. 
 
Sivistyspalvelujen toimintakulttuuri on tavoitteisiin sitoutunutta, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen 
pyrkivää.  
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Sisäinen valvonta teknisissä palveluissa 
 
Toimintaa ohjaa laaja joukko kunnan toiminnalleen hyväksymiä sääntöjä ja ohjeita sekä muu lain-
säädäntö ja viranomaisten ohjeistus. Vuosisuunnittelussa tekninen lautakunta hyväksyy valtuuston 
hyväksymään talousarvioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt toimintayksiköittäin. 
Lisäksi lautakunta käsittelee investointiohjelmaan liittyen tarkennettujen työohjelmien hyväksymistä 
sekä eri toteutusprojekteja eri vaiheissaan hankintaan, kilpailuttamiseen ym. liittyen kunnan sääntö-
jen ja muiden säädösten mukaisesti. 
 
Tekniselle lautakunnalle toimitetaan kirjalliset osavuosiraportit toiminnan toteutumisesta ja määrä-
rahojen käytöstä samassa tahdissa kuin lautakunta on velvollinen raportoimaan kunnanhallitukselle 
ja valtuustolle. Toimialajohtaja raportoi lautakunnalle toiminnan ja talouden toteutumisesta koko 
toimialalla samassa tahdissa kuin kunnanhallitukselle ja valtuustolle raportoitiin. Raporttien seuran-
nassa käytetään hyväksi muun muassa kunnan taloushallintojärjestelmän tuottamia tietoja. 
 
Käyttösuunnitelmien laatimiseen liittyen toimialajohtaja pyrkii käymään yksiköiden vastuuhenkilöi-
den kanssa kehityskeskustelut suunnitelmista ja tavoitteista. Seuraavan vuoden kehityskeskuste-
lussa käydään läpi toiminnan ja tavoitteiden toteumista. Edellä oleva järjestelmä toimi siten, että 
talousarvion sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet pääosin saavutettiin. 
 
Lautakunnan ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat olleet nähtävänä lautakunnan päättämällä 
tavalla. Otto-oikeutta ei ole vuonna 2015 käytetty. Lautakunta päättää tositteiden hyväksyjät ja va-
rahyväksyjät. Hyväksyjät ovat aina eri henkilöitä kuin tavaroiden tai palvelusten vastaanottajat. Lau-
takunta päättää hankintarajan toimialajohtajan toimivallassa oleville hankinnoille. Tämän ylimene-
vistä hankinnoista päättää lautakunta. 
 
Irtaimistosta pidetään irtaimistoluetteloa ja lautakunta päättää tarpeellisiksi katsotuista poistoista. 
Toimialalla on vakuutettu normaalit kiinteistöriskit ja kunnalla on toimintaan liittyvät vastuuvakuutuk-
set. 
 
Toimialalla on kartoitettu valmiussuunnittelun kautta elintärkeiden palveluiden tuottamiseen liittyviä 
riskejä ja toiminnan turvaamista poikkeusoloissa suunnitellaan jatkuvana prosessina. 
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3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN   
RAHOITUS 
 
3.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 
 
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 
    2015  2014 
    1 000 €  1 000 € 
 
Toimintatuotot   6 084  6 082 
Valmistus omaan käyttöön   0  0 
Toimintakulut   -33 602  -33 067 
Toimintakate   -27 518  -26 985 
Verotulot    12 028  11 371 
Valtionosuudet   18 275  18 731 
Rahoitustuotot ja -kulut 
     Korkotuotot   0  6 
     Muut rahoitustuotot   116  55 
     Korkokulut   -18  -29 
     Muut rahoituskulut   -1  -2 
Vuosikate    2 882  3 147 
Poistot ja arvonalentumiset  -2 005  -1 918 
Satunnaiset tuotot   0  0 
Satunnaiset kulut   -375  -220 
Tilikauden tulos   502  1 009 
Tilinpäätössiirrot   12  12 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  514  1 021 
 
 
Tuloslaskelman tunnusluvut 
 
Toimintatuotot/toimintakulut, %  18,11  18,39 
Vuosikate/poistot, %   143,75  164,06 
Vuosikate, euroa/asukas   686,62  743,98 
Asukasmäärä 31.12.   4 198  4 230 
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Toimintakate  on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toi-
minnan kuluista. Toimintatuottojen prosenttiosuus toimintakuluista  osoittaa, mikä osuus toi-
minnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsi-
naisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate  osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointei-
hin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen 
riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien käyttöomaisuuden poisto-
jen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuosikateprosentti  on vuosikate/poistot kerrottuna 
sadalla. Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta 
voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista 
investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintame-
noa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet. Tulora-
hoitus on ylijäämäinen, mikäli vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, jos vuosikate alittaa poistot. 
Myös nämä väittämät pitävät paikkansa vain, mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista in-
vestointitasoa. Mikäli vuosikate on alijäämäinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate asukas-
ta kohden  on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtai-
nen tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. (Läh-
de: Työ-ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
     

  
 
 
Kertomusvuonna vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ja investointien omahankintame-
noista 86,5 prosentti. Investointien rahoittamiseksi ei kuitenkaan tarvinnut ottaa uutta lainaa hyvän 
kassatilanteen ansiosta. Vuosikate laski edelliseen vuoteen verrattuna 264.602 euroa (8,4 prosent-
tia).  
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3.2 TOIMINNAN RAHOITUS 
 
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 
    2015  2014 
    1 000 €  1 000 € 
 
Toiminnan rahavirta 
     Vuosikate    2 882  3 147 
     Satunnaiset erät, netto   -375  -220 
     Tulorahoitukset korjauserät  51  -2 
Investointien rahavirta 
     Investointimenot   -3 595  -2 362 
     Rahoitusosuudet investointeihin  263  178 
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
     luovutustulot   35  3 
Toiminnan ja investointien rahavirta  -739  744 
Rahoituksen rahavirta 
Antolainauksen muutokset 
     Antolainasaamisten lisäykset  -800  0 
     Antolainasaamisten vähennykset  0  0 
Lainakannan muutokset 
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys  0  0 
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -462  -417 
     Lyhytaikaisten lainojen muutos  0  0 
Oman pääoman muutokset  0  0 
Muut maksuvalmiuden muutokset  623  -766 
Rahoituksen rahavirta   -638  -1 182 
 
Rahavarojen muutos   -1 377  -438 
 
Rahavarat 31.12.   2 281  3 658 
Rahavarat 1.1.   3 658  4 096 
 
Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen 
kertymä viideltä vuodelta, 1 000 €  3  455 
Investointien tulorahoitus, %  86,53  144,10 
Lainanhoitokate   6,05  7,12 
Kassavarat 31.12., 1 000 €  2 281  3 658 
Kassasta maksut, 1 000 €   37 677  35 876 
Kassan riittävyys, pv   22  37 
Asukasmäärä 31.12.   4 198  4 230 
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Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä . Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja 
investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee 
sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvista-
miseen 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 seura-
ta investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, 
jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien ra-
havirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus -
tunnusluku  kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. 
Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pää-
omarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää 
vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, 
joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lainanhoitokate  kertoo kunnan 
tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. 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 useam-
man 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. Kassan riittävyys  päivinä  
kuvaa kunnan maksuvalmiutta, ja se on tunnusluku, joka ilmaisee, monenko päivän kassasta mak-
sut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja 
pankkisaamiset. (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja 
kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Investointien omahankintamenoista voitiin rahoittaa kertomusvuonna 86,5 prosenttia tulorahoituk-
sella, koska investointien tulorahoitusprosentti oli 86,5. Vastaava luku vuonna 2014 oli 144,10 %. 
Vuonna 2015 investointien omahankintamenot olivatkin 1,1 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuon-
na 2014. Hyvän kassatilanteen ansiosta investointien rahoitukseen ei kuitenkaan tarvinnut kerto-
musvuonna ottaa lainaa. Kassan riittävyys heikkeni vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna niin, että 
kassa riitti 22 päivän kassasta maksuihin 31.12.2015, kun se 31.12.2014 riitti 37 päivän kassasta 
maksuihin. Rahavarat vähentyivät 1.376.707 euroa vuonna 2015. Uutta lainaa ei otettu lainkaan 
vuonna 2015 ja entisiä lainoja maksettiin takaisin 461.538 euroa. Rahavarat olivat 2.281.275 euroa 
31.12.2015 (3.657.982 euroa 31.12.2014). Rahavaroja kertomusvuonna vähensi 800.000 euroa 
valtuuston päätöksellä 16.10.2015 § 75 Kairan Kuitu Oy:lle myönnetty laina, joka ko. valtuuston 
päätöksen mukaan tulee maksaa takaisin kunnalle 30.6.2016. Lainan korko on ko. valtuuston pää-
töksen mukaisesti 2 prosenttia vuodessa. 
 

 
                           Lähde: Koko maan osalta Tilastokeskus, koko maan tieto  

            vuodelta 2015 puuttuu. 
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4. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 
 
Tase ja sen tunnusluvut 
 
VASTAAVAA  2015 2014 VASTATTAVAA  2015 2014 
  1 000 € 1 000 €   1 000 € 1 000 € 
 
A PYSYVÄT VASTAAVAT 25 342 24 102 A OMA PÄÄOMA  19 728 19 300 
I Aineettomat hyödykkeet 725 822 I Peruspääoma  11 252 11 252 
   1. Aineettomat oikeudet   II Arvonkorotusrahasto 0 0 
   2. Tietokoneohjelmistot 253 149 III Muut omat rahastot 0 0 
   3. Muut pitkävaikutteiset menot 473 673 IV Ed. tilikausien yli-/alijäämä 7 962 7 027 
   4. Ennakkomaksut 0 0 V Tilikauden yli-/alijäämä 514 1 021 
 
II Aineelliset hyödykkeet 20 240 18 919 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
   1. Maa- ja vesialueet 3 550 3 446    VARAUKSET  1 399 1 410 
   2. Rakennukset  11 471 10 852    1. Poistoero  219 231 
   3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 018 3 950    2. Vapaaehtoiset varaukset 1 179 1 179 
   4. Koneet ja kalusto 555 605  
   5. Muut aineelliset hyödykkeet 66 66 C PAKOLLISET VARAUKSET 1 758 1 672 
   6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset       1. Eläkevaraukset 0 0 
       hankinnat  580 0    2. Muut pakolliset varaukset 1 758 1 672 
 
III Sijoitukset  4 377 4 361   
   1. Osakkeet ja osuudet 3 658 3 641 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 137 121 
   2. Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0    1. Valtion toimeksiannot 46 47 
   3. Muut lainasaamiset 719 720    2. Lahjoitusrahastojen pääomat 0 0 
   4. Muut saamiset  0 0    3. Muut toimeksiantojen pääomat 91 74 
 
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT 73 73 E VIERAS PÄÄOMA 7 300 7 131 
   1. Valtion toimeksiannot 56 56 I Pitkäaikainen  1 538 1 962 
   2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0 0    1. Joukkovelkakirjalainat 0 0 
   3. Muut toimeksiantojen varat 17 17    2. Lainat rahoitus- ja 
          vakuutuslaitoksilta 1 500 1 962 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 907 5 459    3. Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 
I Vaihto-omaisuus  30 26    4. Lainat muilta luotonantajilta 0 0 
   1. Aineet ja tarvikkeet 29 25    5. Saadut ennakot 38 0 
   2. Keskeneräiset tuotteet 0 0    6. Ostovelat  0 0 
   3. Valmiit tuotteet/tavarat 0 0    7. Liittymismaksut ja muut velat 0 0 
   4. Muu vaihto-omaisuus 0 0    8. Siirtovelat  0 0 
   5. Ennakkomaksut 1 1 
 
II Saamiset  2 596 1 775 II Lyhytaikainen  5 763 5 169 
   Pitkäaikaiset saamiset 311 339    1. Joukkovelkakirjalainat 0 0 
   1. Myyntisaamiset 0 338    2. Lainat rahoitus- ja  
   2. Lainasaamiset  0 1        vakuutuslaitoksilta 462 462 
   3. Muut saamiset  0 0    3. Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 
   4. Siirtosaamiset  0 0    4. Lainat muilta luotonantajilta 0 0 
   Lyhytaikaiset saamiset 2 285 1 436    5. Saadut ennakot 4 2 
   1. Myyntisaamiset 970 849    6. Ostovelat  2 082 1 815 
   2. Lainasaamiset  801 1    7. Muut velat  276 291 
   3  Muut saamiset  482 544    8. Siirtovelat  2 940 2 599 
   4. Siirtosaamiset  32 42    
    VASTATTAVAA YHTEENSÄ  30 322 29 634 
III Rahoitusomaisuusarvopaperit 0 0  
   1. Osakkeet ja osuudet 0 0 Taseen tunnusluvut: 
   2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 0 0 Omavaraisuusaste, % 69,77 69,89 
   3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 19,95 19,70 
   4. Muut arvopaperit 0 0 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 8 476 8 047 
    Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 2 019 1 902 
IV Rahat ja pankkisaamiset 2 281 3 658 Lainakanta 31.12., 1000 € 1 962 2 423 
    Lainakanta 31.12., €/asukas 467 573 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  30 322 29 634 Lainasaamiset, 1000 € 782 763 
    Asukasmäärä 31.12. 4 198 4 230 
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Omavaraisuusaste  mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä 
sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntata-
louden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee 
kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuusaste  kertoo, 
kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi 
velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä ve-
lan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämää)  tarkoittaa edellisten tilikausi-
en ylijäämää (alijäämää) lisättynä tilikauden ylijäämällä (alijäämällä). Luku osoittaa, paljonko kun-
nalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijää-
mää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas tarkoittaa edellis-
ten tilikausien ylijäämää (alijäämää) lisättynä tilikauden ylijäämällä (alijäämällä) jaettuna asukas-
määrällä. Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän. 
Asukasmääränä käytetään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää. 
Kunnan lainakannalla  tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainat euroa/asukas tarkoittaa 
asukaskohtaista lainamäärää, joka lasketaan jakamalla lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäi-
vän mukaisella asukasmäärällä. Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä anto-
lainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. (Lähde: Työ- ja elinkei-
noministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta 2013) 
 
 

  
         Lähde: Koko maan osalta Tilastokeskus 
 
Taivalkosken kunnan lainamäärä asukasta kohden 31.12.2015 oli 467 euroa. Manner-Suomen kun-
tien lainakanta Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan 31.12.2015 oli asukasta 
kohden 2.793 euroa.  
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5. KOKONAISTULOT JA KOKONAISMENOT  
 
TULOT € % 
Varsinainen toiminta   
 Toimintatuotot 6 084 194,71 16,53 
 Verotulot 12 028 426,05 32,68 
 Valtionosuudet  18 275 175,00 49,66 
 Korkotuotot 23,74 0,00 
 Muut rahoitustuotot 115 520,43 0,31 
 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 
 Tulorahoituksen korjauserät:   

  
 - pakollisen varauksen muutos 
- käyttöomaisuuden myyntivoitot -458,89 0,00 

 Investoinnit   
  Rahoitusosuudet investointimenoihin 263 404,46 0,72 
  Käyttöomaisuuden myyntitulot 35 059,60 0,10 
Rahoitustoiminta   
 Antolainasaamisten vähennykset 336,38 0,00 
 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 
 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 
 Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 
Kokonaistulot yhteensä 36 801 681,48  100,00 

 
MENOT   
     
Varsinainen toiminta   
 Toimintakulut 33 602 464,85 86,60 
   - valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 
 Korkokulut 17 945,70 0,05 
 Muut rahoituskulut 510,82 0,00 
 Satunnaiset kulut 375 288,04 0,97 

 
Tulorahoituksen korjauserät 
      +/- pakollisten varausten muutos 0,00 0,00 

     - käyttöomaisuuden myyntitappiot -50 993,51 -0,13 
 Investoinnit   
  Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 594 633,44 9,26 
Rahoitustoiminta   
 Antolainasaamisten lisäykset 800 000,00 2,06 
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 461 538,00 1,19 
 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 
 Oman pääoman vähennykset 0,00 0,00 
Kokonaismenot yhteensä 38 801 387,34  100,00 

 
 

Kokonaistulot 36 801 681,48  
Kokonaismenot 38 801 387,34  
 -1 999 705,86 
Muut maksuvalmiuden muutokset 622 998,79  
Rahavarojen muutos 1 376 707,07  
 1 999 705,86 
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6. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 
 
6.1 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ  YHTEISÖISTÄ 
 
Konsernirakenne (kirjanpidollinen) 
 

Kunnan määräämisvallassa kertomusvuonna olivat seur aavat tytäryhtiöt:  
 
 Kiinteistö Oy Koillismaakeskus, kunnan omistusosuus 100 % 
 Kiinteistö Oy Siikataival, kunnan omistusosuus  100 % 
 Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit,  
 kunnan omistusosuus    100 % 

Taivalkosken Kyläverkot Oy   100 % 
  
  

Konserniin kuuluvat seuraavat osakkuusyhtiöt: 
 
 Taivalkosken Voima Oy    50.00 % 
 Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit   49,00 % 
 Kiinteistö Oy Taivalkosken Yrittäjätalo   26,83 % 
 Asunto Oy Taivalkosken Rautataival   23,10 % 
 Kairan Kuitu Oy    35,00 % 
 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  20,90 % 
 

 
Kunta on osakkaana seuraavissa kuntayhtymissä: 

 
 Pohjois-Pohjanmaan liitto    1,36 % 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  1,26 % 
 

Konsernirakenne 31.12.2015 on esitetty kaaviokuvana seuraavalla sivulla. Taivalkos-
ken kunta myi Taivalkosken Kyläverkot Oy:n koko osakepääoman joulukuussa 2015 
tehdyllä kaupalla Kairan Kuitu Oy:lle, joten Taivalkosken Kyläverkot Oy ei kuulunut 
kertomusvuoden lopussa enää Taivalkosken kunnan kuntakonserniin. 
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Taivalkosken kunnan kuntakonserni 31.12.2015 
 
 

 
6.2 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS 
 
Kuntakonserni määritellään kuntalain (410/2015) 1 luvun 6 §:ssä. Mainitun pykälän 1 momentin 
mukaan: Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräys-
valta, on kunnan tytäryhteisö.  Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin . Kertomus-
vuonna oli käytössä valtuuston päätöksellä 29.9.2014 § 65 hyväksytty konserniohje, joka oli tullut 
voimaan 1.12.2014. Konserniohjeessa on määritelty muun muassa kunnan toimielinten toimivallan-
jako konserniohjauksessa. Ohjeen mukaan konsernijohdolla tarkoitetaan kunnanhallitusta ja kun-
nanjohtajaa tai muita johtosäännöissä määrättyjä viranomaisia. Konsernijohto vastaa kuntakonser-
nin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Konserniohjeen mukaan: 
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Kunnanhallitus 
 
• Ohjaa kuntakonsernia antamalla konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä konsernioh-

jetta yksityiskohtaisemmat ohjeet. 
• Valitsee kunnan edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin. Kunnan edustajilta edel-

lytetään tehtävään soveltuvaa osaamista. 
• Antaa tarvittaessa ohjeet kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin 

asioihin, jollei ohjeiden antamista ole johtosäännöllä annettu kunnan muulle viranomaiselle. 
• Seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan ja valvonnan järjestämistä sekä ohjei-

den noudattamista ja tekee tarvittaessa kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia. 
• Antaa toimintakertomuksen yhteydessä valtuustolle tiedot tytäryhteisöjen toiminnasta. 
 
Kunnanjohtaja 
 
• Johtaa kunnanhallituksen alaisena konsernipolitiikkaa. 
• Vastaa näiden ohjeiden mukaan kunnanjohtajalle kuuluvista tehtävistä. 
• Seuraa kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kunnanhallitukselle ja yh-

teisölle. 
• Seuraa kuntakonsernin ja konserniohjeen toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin 

rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kunnanhallitukselle ja yhteisölle. 
• Vastaa konserniohjetta yksityiskohtaisempien ohjeiden valmistelusta sekä seuraa tytäryhteisö-

jen toimintaa, taloudenhoitoa ja konserniohjeen soveltamista. 
 
Toimialajohtaja 
 
• Seuraa toimialallaan kunnan omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa konsernijoh-

dolle. 
• Seuraa toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdo-

tuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä konsernijohdolle. 
 
Kunnan edustajat 
 
• Toimivat tytäryhteisöjen hallintoelimissä niin, että valtuuston yhteisölle asettamat toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 
• Vastaavat toimialaansa kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan, sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan seurannasta ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia sekä raportoivat tar-
vittaessa konsernijohdolle. 

 
Kunnanhallitus valitsee edellä mainitut yhtiökokousedustajat kunnanhallituksen toimikautta vastaa-
vaksi ajaksi eli kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa ja päättyy valtuuston toimikauden mukai-
sesti. Tarvittaessa kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajia. Ohjeistus ilmenee muun muassa 
siten, että kunnanhallitus tekee esityksen yhtiökokoukselle yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä.  
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Kaikkien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä kertomusvuonna osa oli kunnan viranhaltijoita, joten 
yhtiöiden hallinnosta oli suora yhteys kuntaan.  
 
Vuoden 2015 talousarviossa oli asetettu tavoitteita kunnan tytäryhtiöille. Tavoitteet ja niiden toteu-
tuminen on raportoitu jäljempänä kohdassa II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN. 
 
Valtuuston päätöksellä 29.9.2014 § 65 hyväksytyssä konserniohjeessa tytäryhtiöt velvoitettiin hy-
väksymään ohje viivytyksettä yhtiökokouksissaan.  
 
6.3 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT 
 
Hallinnollisesta kuntakonsernista poistui Taivalkosken kunnan tytäryhtiö Taivalkosken Kyläverkot 
Oy, kun Taivalkosken kunta myi yhtiön koko osakepääoman Kairan Kuitu Oy:lle kertomusvuoden 
joulukuussa. 
 
Olennaiset muutokset kirjanpidollisessa konsernissa  
 
Edellä mainittu hallinnollisessa kuntakonsernissa tapahtunut muutos vaikutti vastaavan muutoksen 
kirjanpidollisessa kuntakonsernissa. 
 
6.4 SELONTEKO KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman yleisohjeen 
mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten konsernivalvonta on 
kuntakonsernissa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten 
konsernivalvontaa on mainituilla kohdealueilla tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnitte-
lukaudella. Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on talou-
dellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain sään-
nöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turva-
taan.  
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnan konsernivalvonnasta vastaa kon-
sernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja tai pormestari sekä muut johtosäännössä 
määrätyt viranomaiset. Konsernijohto voi käyttää konsernivalvonnassa apuna toimialajohtoa, kun-
nan sisäisen tarkastuksen yksikköä tai erikseen konserniyhteisöjen valvontaan valittua henkilöä 
(controller). 
 
Toimivalta ja -vastuunjako konserniohjauksessa 
 
Kertomusvuonna oli käytössä edellä mainittu, valtuuston päätöksellä 29.9.2014 § 65 hyväksytty 
konserniohje. Konserniohjeessa oli kerrottu kunnan toimielinten toimivallanjako konserniohjaukses-
sa. Konsernijohdon tehtävät on määritelty kuten edellä kohdassa 6.2 KONSERNIN TOIMINNAN 
OHJAUS on kerrottu. 
 
Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä 
 
Kirjallisena ohjeiden antona kertomusvuonna oli, että kunnanhallitus teki esityksen tytäryhtiöiden 
hallituksiin valittavista jäsenistä. Muiden ohjeiden anto tapahtui suullisena viestintänä. 
 
Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutumista koskeva arviointi 
 
Konsernitavoitteet ja niiden toteutuminen on selostettu jäljempänä kohdassa II TALOUSARVION 
TOTEUTUMINEN. Konsernitavoitteet on asetettu varsin yleispiirteisinä. 
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Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja rapor-
tointi 
 
Taivalkosken kunnan tytäryhtiöt ovat kaikki kiinteistöosakeyhtiöitä. Kiinteistö Oy Siikataival ja Kiin-
teistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit harjoittavat normaalia asuntojen vuokrausta ja Kiinteistö 
Oy Koillismaakeskus toimii keskinäisen kiinteistöyhtiön periaatteella. Tytäryhtiöiden hallituksissa on 
mukana kunnan viranhaltijoita tai kunnanhallituksen jäseniä, joten yhtiöiden hallituksista on suora 
yhteys kuntaan. Konserniohjeessa on määräykset konserniraportoinnista. Konserniohjeen mukaan 
osavuosikatsaukset annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Ne laaditaan kunnanhallituksen 
antamien ohjeiden ja määräämien aikataulujen mukaisesti. Tytäryhteisöjen on toimitettava osa-
vuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat raportit: 
 
• talousarvion toteutuminen tuloslaskelman muodossa 
• osavuosikatsauksen yhteydessä arvio talousarvion toteutumisesta vuositasolla 
• selvitys rahoitusasemasta/sijoitustoiminnasta 
• selvitys vuositavoitteiden toteutumisesta ja toteutusvaiheesta 
• lähiajan merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset tapahtumat. 
 
Vuosiraportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 
kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Merkittävät poikkeamat hyväksytystä suunni-
telmasta, talousarviosta ja rahoitusasemasta on raportoitava aina välittömästi konsernijohdolle. Ty-
täryhteisön on annettava konsernijohdon pyynnöstä muitakin selvityksiä toiminnastaan ja taloudes-
taan. 
 
Kunnanhallitus hyväksyi vuonna 2009 päätöksellään 21.9.2009 § 341 aikataulun tytäryhtiöiden osa-
vuosikatsausten antamiselle. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan tytäryhtiöiden tulee antaa kon-
serniohjeessa tarkoitetut osavuosikatsaukset vuosittain ajankohdasta 30.6. ja toimittaa kunnanhalli-
tukselle 31.8. mennessä. Kaikki tytäryhtiöt toimittivat kertomusvuonna kunnanhallitukselle osa-
vuosikatsauksensa ja ne merkittiin tiedoksi kunnanhallituksen kokouksessa 21.9.2015 §:ssä 336 ja 
valtuuston kokouksessa 25.9.2015 §:ssä 67. 
 
Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö 
 
Konserniohjeessa on määräykset keskitetyistä toiminnoista. Keskitetysti kunnalle ja tytäryhtiöille on 
kilpailutettu lämmitysöljyt ja polttoaineet, sähkö ja vakuutukset. Kilpailutukset koskevat aina useam-
paa vuotta kerrallaan. Kertomusvuonna kilpailutusta ei ollut. 
 
Konsernipalvelujen käyttö ja siirtohinnoittelun kustannusvastaavuus 
 
Konserniohjeessa on ohjeet konsernipalvelujen käytöstä. Ohjeen mukaan konsernipalveluilla tarkoi-
tetaan palveluja, joita konserniyhteisö tuottaa keskitetysti muille konserniin kuuluville yhteisöille. 
Konsernipalveluissa on otettava huomioon hankintalainsäädännön asettamat reunaehdot ja rajoi-
tukset. Tytäryhteisön on selvitettävä konsernijohdon kanssa etukäteen konsernipalvelujen käyttö. 

 
Taivalkosken kuntakonsernissa ei ole ollut käytössä edellä tarkoitettuja konsernipalveluja.  
 
Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä 
 
Konserniohjeen mukaan kuntakonsernissa noudatetaan kunnan ja tytäryhteisöjen kesken yhtenäis-
tä riskienhallintapolitiikkaa. Tytäryhteisöjen on neuvoteltava riittävän ajoissa kunnanjohtajan kanssa 
riskianalyyseihin ja riskien vakuuttamiseen liittyvistä asioista. 
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6.5 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT 
 
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 
    2015  2014 
 
Toimintatuotot   14 881  14 518 
Toimintakulut   -41 507  -40 916 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -46  16 
Toimintakate   -26 672  -26 383 
Verotulot    12 028  11 371 
Valtionosuudet   18 275  18 731 
Rahoitustuotot -kulut    
     Korkotuotot   1  6 
     Muu rahoitustuotot   121  41 
     Korkokulut   -105  -149 
     Muu rahoituskulut   -2  -2 
Vuosikate    3 647  3 616 
Poistot ja arvonalentumiset 
     Suunnitelman mukaiset poistot  -2 659  -2 492 
     Tilikauden yli- ja alipariarvot   
     Arvonalentumiset    
Satunnaiset erät   -375  -220 
Tilikauden tulos   612  904 
Tilinpäätössiirrot   -3  -55 
Laskennalliset verot   -33 
Vähemmistöosuudet   -1  -1 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  575  849 
 
Konsernituloslaskelman tunnusluvut 
 
Toimintatuotot/toimintakulut, %  35,9  35,5 
Vuosikate/poistot, %   137,2  145,1 
Vuosikate, euroa/asukas   868,65  854,88 
Asukasmäärä   4 198  4 230 
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Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 
    2015  2014 
Toiminnan rahavirta 
     Vuosikate    3 647  3 616 
     Satunnaiset erät   -375  -220 
     Tulorahoituksen korjauserät  64  119 
 
Investointien rahavirta 
     Investointimenot   -4 007  -3 363 
     Rahoitusosuudet investointimenoihin  263  178 
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 49  3 
Toiminnan ja investointien rahavirta  -360  334 
 
Rahoituksen rahavirta  
Antolainauksen muutokset 
     Antolainasaamisten lisäykset  -800  0 
     Antolainasaamisten vähennykset  0  0 
Lainakannan muutokset 
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys  11  1 721 
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -894  -843 
     Lyhytaikaisten lainojen muutos  0,00  0,00 
Oman pääoman muutokset  16  13 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
     Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 16  -24 
     Vaihto-omaisuuden muutos  -6  -9 
     Saamisten muutokset   -4  -1 285 
     Korottomien velkojen muutokset  644  -84 
Rahoituksen rahavirta   -1 018  -511 
 
Rahavarojen muutos   -1 378  -177 
 
     Rahavarojen muutos 
        Rahavarat 31.12.   3 025  4 586 
        Rahavarat 1.1.   4 403  4 764 
    -1 378  -177 
 
Konsernin rahoituslaskelma tunnusluvut 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen 
kertymä viideltä vuodelta, 1000 euroa  1  347 
Investointien tulorahoitus, %  97,41  113,6 
Lainanhoitokate, %   3,75  3,80 
Kassan riittävyys (pv)   24  37 
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Konsernitase ja sen tunnusluvut 
 
VASTAAVAA  2015 2014 VASTATTAVAA  2015 2014  
  1 000 € 1 000 €   1 000 € 1 000 € 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 31 024 30 450 OMA PÄÄOMA  22 525 19 485 
Aineettomat hyödykkeet 816 1 563 Peruspääoma  11 252 11 252 
   Aineettomat oikeudet 317 207 Arvonkorotusrahasto 0 0 
   Muut pitkävaikutteiset menot 479 1 337 Muut omat rahastot  1 511 1 497 
   Ennakkomaksut  21 19 Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 187 5 887 
Aineelliset hyödykkeet 28 893 27 896 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 575 849 
   Maa- ja vesialueet 3 778 3 674  
   Rakennukset  19 126 18 872 VÄHEMMISTÖOSUUDET 17 17 
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 042 3 976  
   Koneet ja kalusto  1 119 1 161 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
   Muut aineelliset hyödykkeet 73 78 VARAUKSET  0 2 228 
   Ennakkomaksut ja kesken-      Poistoero  0 320 
   eräiset hankinnat  756 136    Vapaaehtoiset varaukset 0 1 908 
Sijoitukset  1 315 991  
   Osakkeet ja osuudet tytär-   PAKOLLISET VARAUKSET 1 989 2 011 
   yhteisöissä  0 3    Eläkevaraukset  0 0 
   Osakkeet ja osuudet osakkuus-      Muut pakolliset varaukset  1 989 2 011 
   ja omistusyhteisöissä 885 578     
   Muut osakkeet ja osuudet 362 361 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 236 221 
    Muut sijoitukset/SVOP 63 44  
   Muut lainasaamiset 5 5 VIERAS PÄÄOMA  13 140 14 800 
   Muut saamiset   
    Pitkäaikainen korollinen vieras 
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 171 172 pääoma  5 432 7 879 
    Pitkäaikainen koroton vieras 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 712 8 138 pääoma  38 0 
Vaihto-omaisuus  101 95 Lyhytaikainen korollinen vieras 
    pääoma  683 620 
Saamiset  3 586 3 457 Lyhytaikainen koroton vieras 
Pitkäaikaiset saamiset 311 639 pääoma  6 987 6 301 
Lyhytaikaiset saamiset 3 275 2 818  
    VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 908 38 761 
Rahoitusarvopaperit 74 80 
     
Rahat ja pankkisaamiset 2 951 4 507   
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 908 38 761   
     
    KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 
 
    Omavaraisuusaste, % 59,56 56,04 
    Suhteellinen velkaantuneisuus, % 28,96 33,14 
    Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 9 762 6 736 
    Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 2 325 1 592 
    Konsernin lainat, €/asukas 1 457 2 009 
    Konsernin lainakanta 31.12.,  

1000 €  6 116 8 499 
   

 Konsernin lainasaamiset 31.12.,  
1000 €  5 5 
Kunnan asukasmäärä 4 198 4 230 
 
 

 

Konsernin henkilöstömäärä 
 
Emoyhteisön Taivalkosken kunnan henkilöstö on esitetty toimintakertomuksen kohdassa 1.6 
KUNNAN HENKILÖSTÖ . Tytäryhteisöjen palveluksessa ei ole palkattua henkilöstöä. 
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7. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN  
    TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 
 
7.1 ASIAA KOSKEVA SÄÄNTELY 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos 
kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden 
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpi-
deohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. (KuntaL 410/2015 13 luku 115 §) 
 
7.2 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 
 
Vuoden 2015 tilikauden tulos, jolla tarkoitetaan tuloslaskelmasta ilmenevää tulosta ennen varauksia 
ja rahastosiirtoja, oli ylijäämäinen 502.034,48 euroa. Saha-/Raamitien rakentamiseen ja Taivalvaa-
ran hiihtomajan rakentamiseen kohdistuvaa poistoeroa purettiin yhteensä 11.802,12 euroa. Maini-
tun poistoeron purkamisen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 513.836,60 euroa. 
 
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2015 ylijäämä, 513.836,60 euroa, kirjataan yli-/alijäämätilille. 
 
7.3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 
 
Vuoden 2015 tulos oli ylijäämäinen edellä kerrotulla tavalla. Taivalkosken kunnan taseessa vuodel-
ta 2014 oli aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 7.026.506,44 euroa ja vuodelta 2014 tuli yli-
jäämää 1.020.998,49 euroa. Tämän perusteella vuosille 2015 ja 2016 ei ole ollut tarvetta laatia ta-
louden tasapainottamisohjelmaa.  
 
Vuoden 2015 tuloksesta tuli talousarviossa arvioitua parempi ennakoitua suurempien verotulojen ja 
valtionosuuksien (verotuloja saatiin 462.426,05 euroa arvioitua enemmän ja valtionosuuksia saatiin 
75.199,00 euroa arvioitua enemmän) ansiosta ja lisäksi sen johdosta, että toimintakate heikkeni 
720.505,86 euroa arvioitua vähemmän. 
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II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
1. SEURANTAA KOSKEVA SÄÄNTELY 
 
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. (KuntaL 410/2015 13 luku 
110 §). Kuntalain (410/2015) 13 luvun 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys 
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonser-
nissa.  
 
Kuntalain (410/2015) taloutta koskevat säännökset (kuntalain luku 13) tulivat voimaan 1.5.2015. 
Viimeisin yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta on 
työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antama ohje. Tämän 
vuoksi alla oleva teksti on otettu mainitusta yleisohjeesta.  
 
Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toteutumis-
vertailussa noudatetaan vastaavaa rakennetta. Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla 
valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai 
muulle meno- tai tuloerälle. (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kun-
nan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Toteutumisvertailun laadinnasta vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai 
toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa annetaan toimin-
takertomuksen toteutumisvertailuosassa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston 
asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnissa keskeinen tietolähde on toimintakertomuksen 
toteutumisvertailu. (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kun-
tayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Toteutumisvertailuun otetaan alkuperäinen talousarvio, talousarviomuutokset, muutettu talousarvio 
ja toteutuma sekä poikkeama muutetun talousarvion ja toteutuman välillä. (Työ- ja elinkeinoministeriön 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisesta 2013) 
 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Tavoitteen merkitystä ja noudattamista korostetaan kuntalain eri säännöksissä: valtuusto ylimpänä 
toimielimenä päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, mää-
rärahan ja tuloarvion on liityttävä tavoitteeseen ja kunnanhallituksen on annettava toimintakerto-
muksessa selvitys tavoitteen toteutumisesta. (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntaja-
oston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Talousarvioon otetut tavoitteet ovat erityyppisiä. Ne voivat koskea kunnan aluetta, asemaa ja talout-
ta kokonaisuutena tai ne voivat koskea kunnan väestöä tai määrättyä asiakasryhmää, jolle kunta 
järjestää palveluja. Tavoitteita voidaan asettaa myös palvelujen tuotanto- tai järjestämisprosessille 
palvelujen määrää tai laatua taikka niiden järjestämistapaa koskevina tavoitteina. Kaikkia talousar-
vion tavoitteita koskee noudattamisvelvoite ja raportointivelvoite. Tavoitteiden sitovuusaste on kui-
tenkin erilainen. Se riippuu tavoitteen saavuttamisajasta, meno- tai tulosidonnaisuudesta tai siitä, 
kuinka paljon muut tekijät kuin kunnan omat toimenpiteet vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen. (Työ- 
ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
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Sitovuusasteesta riippuen tulosten raportointi toteutumisvertailussa on valvontapainotteista tai ar-
vioivaa. Valvontapainotteisessa raportoinnissa toteutumaa verrataan asetettuun tavoitteeseen. Ar-
vioivassa raportoinnissa verrataan sekä suunniteltua että toteutunutta palvelutarjontaa palvelujen 
kysyntään eli tosiasialliseen palvelutarpeeseen. Näin arvioiva raportointi on myös tavoiteasettelun 
onnistuneisuuden arviointia. (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje 
kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Jäljempänä tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu siten, että talousarviossa asetetut tavoitteet ja 
painoalueet on kirjattu tummennetulla tekstillä ja toteutuminen tavallisella tekstillä. Jäljempänä 
kerrottuja kuntakonsernille talousarviossa asetettuja tavoitteita ei ole määritelty sitoviksi tavoitteiksi.  
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Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumi nen 
 
Kuntakonserni määritellään 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 1 luvun 6 §:n 1 
momentissa, jonka mukaan: Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä 
tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö.  Kunta tytäryhteisöineen muodostaa 
kuntakonsernin . Mainitun pykälän perusteella Taivalkosken kuntakonserniin kuuluivat vuonna 
2015 emoyhteisönä Taivalkosken kunta ja tytäryhtiöinä seuraavat yhtiöt: 
 
Tytäryhtiöt 
 
• Kiinteistö Oy Koillismaakeskus, kunnan omistusosuus 100 % 
• Kiinteistö Oy Siikataival, kunnan omistusosuus 100 %.  
• Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit, kunnan omistusosuus 100 % 
• Taivalkosken Kyläverkot Oy, kunnan omistusosuus 100 %  
 
Kuntalain (365/1995) 13 §:n (lainmuutos 27.4.2007/519) mukaan valtuuston tuli päättää kunnan ja 
kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. 
 
Suunnitelmakautta koskevat kuntakonsernin tärkeimmä t strategiset linjaukset ja tavoitteet:  
 
• Toiminta on järjestetty laadukkaasti, taloudellises ti ja tehokkaasti. Kunnan tasapainoinen 

palvelujärjestelmä muodostuu omasta tuotannosta, os topalveluista sekä muiden 
tuottamista palveluista. 

 
• Kuntakonsernissa toteutetaan omistajaohjauksen peri aatteita ja tytäryhtiöt toteuttavat 

kunnan toimintapolitiikkaa (henkilöstöpolitiikka, h yvä hallintotapa, arvioitavien kohteiden 
ja tunnuslukujen määrittely jne.). 

 
Konsernijohdon (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) ta voitteet tytäryhtiöiden valvonnassa 

 
1) Konsernijohdon tulee huolehtia, että tytäryhtiöt  noudattavat kuntakonsernille 

hyväksyttyjä konserniohjeita. 
 
Valtuusto hyväksyi päätöksellään 29.9.2014 § 65 uuden konserniohjeen, joka lähetettiin 
2.10.2014 tytäryhtiöille, joita pyydettiin viivytyksettä hyväksymään konserniohje jokaisen 
tytäryhtiön yhtiökokouksessa, minkä jälkeen ohje sitoo tytäryhtiötä.  
 

2) Tarvittaessa konsernijohto ohjeistaa kunnan edus tajia muodostamaan kunnan kanta 
tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa. 

3) Tarvittaessa konsernijohto ohjeistaa kunnan edus tajia, jotka toimivat tytäryhtiöiden 
hallituksissa.  

 
Ohjeistaminen tapahtui kertomusvuonna lähinnä suullisena ohjeistuksena. Tytäryhtiöiden 
hallituksiin valittavista henkilöistä kunnanhallitus teki kirjalliset esitykset kunnanhallituksen 
kokouksissa. 

 
Tytäryhtiöiden hallituksissa toimivien kunnan edust ajien tavoitteet 

 
1) Huolehtivat, että tytäryhtiöiden hallitusten pää töksiä tehtäessä otetaan huomioon 

yhtiön edun lisäksi myös kunnan etu. 
2) Tarvittaessa ovat yhteydessä konsernijohtoon enn en asian ratkaisemista tytäryhtiön 

hallituksessa. 
3) Huolehtivat, että tarkastuslautakunnan arviointi kertomuksessa tai muutoin 

tytäryhtiölle esittämät vaatimukset tulevat täytety iksi. 
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Kiinteistö Oy Koillismaakeskuksen hallituksessa ja Kiinteistö Oy Siikataipaleen hallituksessa oli 
kertomusvuonna Taivalkosken kunnan tekninen johtaja, joten suora yhteys kunnan 
konsernijohtoon oli turvattu. Kiinteistö Oy Siikataipaleen hallitus hoiti kertomusvuonna myös 
Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanien hallintoa, koska Kiinteistö Oy Taivalkosken 
Rintamaveteraanit on tarkoitus sulauttaa Kiinteistö Oy Siikataipaleeseen. Taivalkosken 
Kyläverkot Oy:n hallituksen puheenjohtaja toimi kertomusvuonna myös kunnanhallituksen 
jäsenenä, joten myös tämän yhtiön osalta suora yhteys kunnan konsernijohtoon oli turvattu. 

 
Toiminnan tavoite (kunta) 
 
Taivalkosken kehittämisen päätavoitteet vuoteen 201 7 
 
- Taivalkosken työttömyysaste on maakunnan korkeimpia . Elinkeinopoliittinen työryhmä 

seuraa tilannetta tarkkaan ja tilanteen korjaamisek si kunta käyttää kaikkia mahdollisia 
keinoja, mukaan lukien työllistävien investointien priorisointi. 

 
Taivalkosken elinvoimatyöryhmä kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. Taivalkosken 
elinvoimaohjelma 2015 – 2021 hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 10.2.2015 § 19. 
 
Kunta työllisti sivistyspalveluissa toimivan työllistämisyksikön kautta eri hallintokuntiin 12 
henkilötyövuoden verran. Työllistäminen hieman pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, koska 
TE-toimisto kiristi työllistämistuen saamisen kriteerejä työttömyyden lisääntyessä koko maassa. 
Tämän vuoksi vuodelle 2016 on suunnitteilla tukijärjestelmä, jolla tuetaan työllistämistä myös 
muille työnantajille kuin kunnalle. Yhteistyötä työllistämisyksikön, sosiaali- ja terveyspalvelujen 
sekä työvoimahallinnon kesken jatkettiin henkilöiden saamiseksi avoimille työmarkkinoille tai 
tarvittaessa tukitoimenpiteisiin. Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeen kanssa tehtiin kiinteää 
yhteistyötä pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi. 
 
Sosiaalitoimi tekee yhteistyössä asiakkaan ja TE-toimiston kanssa aktivointisuunnitelmat. 
Sosiaalitoimi on panostanut palveluohjaukseen, tavoitteena tukea asiakkaiden yksilöllisiä 
kuntoutuspolkuja. Sosiaalitoimi vastaa myös kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, joka 
tapahtuu Tolokuntuvan lisäksi kunnan eri toimintayksiköissä. Koulunsa keskeyttäneitä tuetaan 
urasuunnittelussa ja tarvittaessa heitä ohjataan terveyskeskuspsykologille esim. oppimisen 
haasteisiin liittyviin tutkimuksiin.  
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut ovat sivistyspalvelujen lisäksi 
yhteistyökumppaneina Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää 
pitkäaikaistyöttömien työmahdollisuuksia. 

 
- Talouden tasapainoon koko suunnittelukauden ajan ki innitetään erityistä huomiota. 
 

Talous toteutui kertomusvuonna suunniteltua paremmin niin, että tilikaudelta tuli ylijäämää noin 
500.000 euroa, vaikka talousarvio oli laadittu noin 590.000 euroa alijäämäiseksi. Vuosikate 
kuitenkin laski edelliseen vuoteen verrattuna 8,4 prosenttia (264.000 euroa). Uutta pitkäaikaista 
lainaa ei tarvinnut ottaa lainkaan ja entisiä lainoja maksettiin takaisin 461.500 euroa.  

 
Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostavat merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuus on haasteellista, mikä voi 
riskien toteutuessa tehdä suunnitellussa talousarviossa pysymisen erittäin haastavaksi. Vuoden 
2015 erikoissairaanhoito olisi pysynyt annetussa raamissa, jos tasausrahastosta ei olisi tullut 
reilun 105.000 euron lisälaskua. Lastensuojeluun, henkilökohtaiseen apuun ja 
omaishoidontukeen suunnitellut määrärahat eivät olleet riittäviä vuoden 2015 aikana.  
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- Suunnittelukauden investointien omarahoitusosuus py ritään kattamaan poistoilla. 

Elinkeinopoliittisten investointien takaisinmaksu v oidaan kuitenkin kytkeä esimerkiksi 
vuokriin. 

 
Poistot kattoivat kertomusvuonna 86,5 prosenttia investointien omahankintamenoista. 
Kiinteistöjen saneerausinvestointien kattaminen pelkästään poistoilla on haastavaa, koska 
poistopohjaa laadittaessa vähennettiin hankintakustannuksista rakentamiseen ja saneerauksiin 
aikaisemmin saadut valtion rahoitusosuudet. Vesihuoltolaitoksen ja kaukolämpölaitoksen 
investoinnit ovat kuntaorganisaation ulkopuolelle vuokrattujen toimitilojen ohella investointeja, 
joiden takaisinmaksu kytketään asiakashintoihin.  

 
- Kunnan palvelutuotanto järjestetään siten, että myö s kehittämistoimiin jää resursseja. 

Kuntapalveluiden määrää ja laatua arvioidaan ja pri orisoidaan. 
 

Sivistyspalveluissa osallistuttiin aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin sekä yksin että 
yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluilla on yhteistoimintaa järjestöjen, yksityisten ja kolmannen sektorin 
kanssa. Yhteistyötä on sopimuspohjaisesti ja vapaaehtoistoimintana.  
 

- Kunnan palveluiden tuotantomarkkinat avataan kilpai lulle siten, että se on läpinäkyvää, ja 
hyödynnetään yksityistä ja kolmatta sektoria. Ostet tavissa palveluissa arvioidaan 
kokonaishyöty omaan tuotantoon verrattuna. 
 
Sosiaali- ja terveystoimella on yhteistoimintaa järjestöjen, yksityisten ja kolmannen sektorin 
kanssa. Yhteistyötä on sopimuspohjaisesti ja vapaaehtoistoimintana. Palvelusetelillä tarjottavia 
palveluita on lisätty sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisina palvelumuotoina.  
 
Sivistystoimi osti liikunta- ja nuorisopalveluita liikunta- ja nuorisojärjestöiltä ja kulttuuripalveluita 
taiteilijoilta, yhdistyksiltä ja Kallioniemi-Säätiöltä/Päätalo-instituutilta sekä myönsi avustuksia 
yhdistyksille nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseksi. Koulukuljetukset ja muut 
henkilökuljetukset hoidettiin kokonaan ostopalveluina. 
 
Tekninen toimi käyttää hyvin laaja-alaisesti ulkoisia palveluntuottajia, joista merkittävä osa on 
taivalkoskelaisia yrityksiä. Painopistettä ollaan edelleen siirtämässä palvelujen oston suuntaan 
ja samalla kehittään yhteistyötä mm. urheiluseurojen kanssa. 
 

- Kuntalaiset ovat aktiivisia, oma-aloitteisia ja yri tteliäitä. Palvelujen tuotannossa ja 
järjestämisessä tavoitteena on kuntalaisten omatoim isuuden ja yritteliäisyyden 
lisääminen. 

 
Lapset puheeksi -menetelmään liittyvää koulutusta on toteutettu sosiaali- ja terveystoimessa 
niin, että koko henkilöstö on suorittanut koulutuksen vuoden 2015 aikana. Mielenterveys- ja 
päihdetyön suunnitelma on valmistunut ja sen juurruttamistyö rakenteisiin on aloitettu.  
 
Kansalaisopisto aktivoi kuntalaisia monipuolisella opetustarjonnalla ja myös sivukylillä tarjottiin 
runsaasti kursseja. Senioreita aktivoitiin terveysliikunnalla ja heille annettiin mm. 
käytännönläheistä tietotekniikkakoulutusta netissä asioinnissa. Maahanmuuttajille järjestettiin 
Cafe International. Kuntalaisille tarjottiin ohjattua liikuntaa. Nuoria aktivoitiin mukaan toiminnan 
suunnitteluun ja Nedun toimintaan.  
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- Kuntaimagon ja tunnettavuuden parantamiseen kiinnit etään huomiota: elinkeinoelämä, 

matkailijat ja paluumuuttajat kiinnostuvat Taivalko skesta sijoittumispaikkana. 
 

Maankäytön suunnittelu on nostettu tärkeäksi kunnan kehittämisasiaksi niin kunnan 
palvelustrategiassa kuin kunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassakin vuosille 2015 – 
2017.  

 
Maankäytön suunnittelussa on toteutettu ja käynnissä useita hankkeita, jotka turvaavat 
elinkeinoelämän, matkailijoiden ja paluumuuttajien sijoittautumista Taivalkoskelle. 
Kertomusvuonna toteutettiin seuraavia hankkeita: 
 
• Taivalvaaran asemakaavan tarkistus hyväksyttiin. 
• Mustavaaran kaivosalueen osayleiskaava ja asemakaava valmistuivat ja hyväksyttiin. 
• Käynnistettiin taajaman keskustan asemakaavan tarkistaminen. 
• Taajaman yleiskaavatyö jatkui. 
• Kunnan maankäyttöstrategiatyö jatkui. 

 
- Taivalkosken vahvaa kulttuurista identiteettiä hyöd ynnetään kuntamarkkinoinnissa . 
 

Kulttuuritoimi oli vuoden 2015 aikana paljon esillä tiedotusvälineissä kulttuuritapahtumiin ja 
kulttuuriympäristöön (mm. Silta yli ajan -taideteoksen julkistaminen, Kenttäradan puolalaisten 
rakentajien muistokiven julkistaminen, Päätalo-näyttelyt) liittyen. Markkinointia tehtiin mm. 
yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kulttuuritoimi osallistui myös matkamessuille.  
 

Painoalueet (kunta) 
 
Kunnan toiminnan keskeisinä painoalueina suunnitelm akaudella ovat: 
 
- Palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden t urvaaminen. 
 

Kertomusvuonna pystyttiin turvaamaan kuntalaisten palvelut. 
 
Kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä on pystytty pääsääntöisesti järjestämään hoito 
ja palvelu hoitotakuun ja aikarajojen puitteissa. Hoidonporrastus laitos- ja vanhuspalveluissa on 
edennyt toimintavuoden aikana suunnitellusti. Terveyskeskuksen vuodeosaston toimintaa on 
kehitetty kuntoutussairaala mallin mukaisesti.  
 
Ostamalla ostopalveluita ja myöntämällä nuoriso- ja liikunta- ja kulttuuriavustuksia 
urheiluseuroille ja muille yhdistyksille sivistyspalvelut tuki kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja 
palvelujen saatavuutta. Kansalaisopisto järjesti aktiivisesti uusia kursseja ja toimintaan saatiin 
mukaan uusia opiskelijoita. Sivukylillä kansalaisopisto antoi opetusta edelleen runsaasti.  
 
Tekniset palvelut tuotti suunnitellut laajat infrapalvelut. Valtion leikatessa omaa 
palvelutuotantoansa maakunnissa korostuu kunnan rooli yhä laajempana vastuutoimijana myös 
teknisten palveluiden kattavana kehittäjänä ja järjestäjänä. 

 
- Kuntatalous: 

� Kuntalaisille tarjottavat palvelut pidetään kilpail ukykyisinä. 
� Kehittämistoimintaan ja investointeihin tulee osoit taa riittävä omarahoitus, jotta 

rakennerahaston ja muun ulkopuolisen rahoituksen ma hdollisuudet tarpeellisiin ja 
hyödyllisiin hankkeisiin voidaan hyödyntää. 
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- Elinkeinoelämä 

� Pienyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen. 
� Olemassa olevien yritysten tuki. 
� Uusien elinkeinojen toimintaedellytysten parantamin en (esim. kaivannais- ja 

energiateollisuus). 
 

Kunta jatkoi vuonna 2012 käynnistettyä Mustavaaran kaivoksen osayleiskaavoitus- ja 
asemakaavoitustyötä. Kaivoksen osayleiskaava hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 26.1.2015 § 
9, ja asemakaava hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 22.6.2015 § 56. 

 
Strategiset päämäärät ja toimenpiteet päämäärien to teuttamiseksi 
(kunta)  
 
1. Palvelujen saavutettavuus 
 

Kunnan palvelut järjestetään lähellä kuntalaisia, l aadukkaasti ja taloudellisesti kestävällä 
pohjalla. Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön  tavoitteena on varmistaa kunnassa 
ja alueella riittävä ja kilpailukykyinen palvelutas o ja sen kustannustehokkuus. Palvelut 
tuotetaan asiakaslähtöisesti kunnan omana työnä, ku ntayhteistyöllä tai ostopalveluna. 
Palveluiden laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta a rvioidaan jatkuvasti. Muiden kuin 
lähipalveluiksi määriteltyjen palvelujen tuottamise ssa laatu ja kustannustehokkuus ovat 
määrääviä tekijöitä. 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettiin kertomusvuonna niin omana toimintana kuin 
ostopalveluina. Perusterveydenhuollon palveluita vahvistamalla on pystytty turvaamaan 
kuntalaisille laadukkaat palvelut lähellä heitä.  
 
Sivistyspalveluissa ostettiin musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta, nuoriso-, liikunta- ja 
kulttuuripalveluja urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä sekä sanataiteen opetusta ja kulttuuripalveluita 
Kallioniemi-Säätiöltä/Päätalo-instituutilta. Sivistyspalvelut puolestaan antoi opetusta myös mm. 
Posion ja Suomussalmen kunnasta kotoisin oleville kuntien rajaseudulla asuville oppilaille, 
samoin kuin Suomussalmi vastaavasti taivalkoskelaisille. Pitkien etäisyyksien vuoksi 
päivähoitopalveluja järjestettiin tarvittaessa yhteistyössä naapurikuntien kesken palvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi ja työssäkäynnin mahdollistamiseksi. 

 
Tekniset palvelut toteutti tienhoitourakkaa yhteistyössä Pudasjärven kaupungin ja ELY-
keskuksen kanssa. Uusi 5 vuoden alueurakka käynnistyi syksyllä 2013. Tekniset palvelut 
käyttää toiminnassaan laajasti ja monipuolisesti ulkoisia palveluntuottajia. Toimialan omat 
henkilöstömenot ovat suhteellisesti pienemmät kuin koko kunnan henkilöstömenot verrattuna 
kunnan kokonaismenoihin. Palvelujen järjestämisessä korostui kertomusvuonna yhä kasvava 
pyrkimys paikallisten palveluntuottajien tukemiseen. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Hallintokunnissa toteutetaan säännöllistä asiaka slähtöistä arviointia osana 

peruspalvelujen toimintojen ohjaamista ja kehittämi stä. 
 

Kuntalaisilla on käytettävissä potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut. Kuntalaisilta saatuihin 
palautteisiin on pyritty reagoimaan mahdollisimman pian tilanteiden niin vaatiessa. Useissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on käytettävissä palautelaatikko.  
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Sivistyspalveluissa tehtiin asiakaskyselyjä mm. kansalaisopistossa sekä peruskouluissa ja 
lukiossa vuosisuunnitelmien toteutumista arvioitiin lukuvuoden lopussa ja muissa yksiköissä 
palvelujen toteutumista arvioitiin raportointien yhteydessä vuoden aikana. Arviointi on 
jatkuva prosessi, jonka avulla ohjataan toimintaa ja sen kehittämistä. 

 
Tekniset palvelut kartoittaa toiminnan kehittymistä kerran valtuustokaudessa suoritettavilla 
asiakaskyselyillä (liikelaitokset). Keskeisen toimitilavuokraajan kanssa (OSEKK) pidetään 
”laatupalaverit” parin kuukauden välein. 

 
b) Kartoitetaan jatkuvasti vaihtoehtoisia palveluje n tuottamismalleja. 

 
Sivistyspalveluissa ostettiin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluja ostopalveluina. Myös 
musiikkiopistopalvelut ja taiteen perusopetus ostettiin ostopalveluina, samoin mm. kaikki 
henkilökuljetuspalvelut. 
 
Tekniset palvelut käyttää rinnakkain kuntayhteistyö-, oma tuotanto-, ja ostopalvelumalleja. 
Kaikki vaihtoehdot puolustavat paikkaansa eri tavoin eri tilanteissa ja vallinta suoritetaan 
tapauskohtaisesti harkiten.  

 
2. Suunnitelmallinen kehittäminen osana toimintaa 
 

Kunnan palvelujen tuotanto järjestetään siten, että  henkilöstön kouluttautumiseen ja 
toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen jää vuositt ain taloudellista liikkumavaraa. 
Tavoitteena on palvelutuotannon strategisen ja talo udellisen ohjauksen selkeyttäminen. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Kunnan pidemmän aikavälin strategista suunnittel ua ja johtamista vahvistetaan 

osana vuosittaista kuntasuunnitteluprosessia. 
b) Valtuusto määrittelee hallintokunnille toiminnan  arvioitavat kohteet 

valtuustokausittain. 
c) Hallintokunnat varaavat omissa budjeteissaan res urssit hankkeiden toteuttamiseen ja 

riittävän ohjauksen niiden tuloksellisuuden varmist amiseksi. 
 
Sivistyspalveluissa toteutettiin kunnan strategiaan sopeutuvia eri yksiköiden 
kehittämissuunnitelmia ja laadittiin uudet kehittämissuunnitelmat vuosille 2016 – 2018. 
Hankkeisiin osallistuttiin sekä yksin että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi 
perusopetuksessa osallistuttiin kansainvälisyyshankkeeseen (NordPlus), johon sisältyi myös 
oppilasvierailuja. Kansalaisopisto osallistui laatu- ja kehittämishankkeisiin sekä kirjasto 
Lukuinto -hankkeeseen ja Koillismaan kirjastojen yhteiseen Faktaa ja Fiktiota -hankkeeseen. 
Silta yli rajan -taidehanke toteutettiin yhteistoimintana taiteilijoiden, kulttuuritoimen ja 
teknisen toimen kanssa. 
 
Sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut osallistuivat Uutta Työtä 
Taivalkoskelle -hankkeeseen, jonka tavoitteena on työmahdollisuuksien etsiminen 
pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja vaikeasti työllistyville sekä heidän 
työmarkkinavalmiuksiensa ja toimintakykynsä edistäminen. Hankkeen toteuttaja on 
Voimistelu- ja urheiluseura Taivalkosken Kuohu ry. Kunnan toimialojen rooli on hankkeen 
osalta tarjota työpaikkoja hankkeen kohderyhmälle, toimia asiantuntijoina hankkeen 
ohjausryhmässä sekä rahoittaa omalta osaltaan hanketta. Hanke jatkuu myös vuonna 2016. 

 
d) Seuraavan valtuustokauden alusta otetaan käyttöö n valtuustokauden kehittämistä 

ohjaava valtuustosopimus. 
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3. Kuntalaisten omatoimisuus ja osallistuminen 
 

Palvelujen tuotannossa ja järjestämisessä tavoittee na on kuntalaisten omatoimisuuden 
tukeminen. Omatoimisuudella tarkoitetaan asukkaiden  oman elämän hallintaa ja aktiivista 
osallistumista itseä ja kuntaa koskevien asioiden h oitoon. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Tuetaan nuorten osallistumista edistävien toimin tamuotojen vakiintumista kunnassa 

(esim. nuorten edustajisto ja toimintaryhmät). 
 

Kouluissa oppilashuoltotyöryhmät toimivat moniammatillisina. Nuorisotoimi tuki nuorten 
edustajiston toimintaa sekä ohjauksellisesti että taloudellisesti. Sivistyslautakunta myönsi 
nuorisotoimen avustuksia nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. Sivukylillä järjestettiin nuoriso- 
ja liikuntatoimen kerhoja sekä nuorisotilatoimintaan. Kansalaisopisto järjesti runsaasti 
kursseja sivukylillä. 

 
b) Tuetaan järjestöjen ja yhteisöjen aktiivista toi mintaa erityisesti sivukylillä (esim. 

nuorisotyö, vanhusten kotona asumisen tukeminen). 
 

Nuorisotoimi tuki nuorten edustajiston toimintaa sekä ohjauksellisesti että taloudellisesti. 
Ohjauksen suuntaaminen nuorten toimintaryhmien aktivointiin aloitettiin. Sivistyslautakunta 
myönsi nuorisotoimen avustuksia nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. Sivukylillä järjestettiin 
nuoriso- ja liikuntatoimen kerhoja sekä nuorisotilatoimintaan. Kansalaisopisto järjesti 
runsaasti kursseja sivukylillä. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää tukipalveluina erilaisia palveluja tukemaan kotona 
asumista.  

 
c) Edistetään yritystoiminnan syntymistä sivukylien  palvelujen parantamiseksi (esim. 

vanhusten ruokapalvelut, kesäasukkaiden, ikääntynei den ja muiden tarvitsevien 
kiinteistöhuolto). 

 
4. Tietotekniikka uudistaa ja täydentää palvelumuot oja 

 
Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään tietoteknii kan mahdollisuuksia ja tuetaan 
sähköisten palvelujen käyttöä. Palveluprosesseja uu distetaan ja perinteistä 
asiakaspalvelutoimintaa täydennetään kehittämällä j a toteuttamalla hallintokuntien omia 
ja niiden yhteisiä asiakaspalvelumuotoja verkkoon. 

 
Sähköisiä palveluprosesseja kehitettäessä huomioida an uudistuvan lainsäädännön 
vaatimukset. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Kunta edesauttaa nopean laajakaistayhteyden saam ista kuntalaisille kumppaneina 

maakuntaliitto ja valtio. Kylien priorisoinnissa hu omioidaan väestökehitys, 
mökkiasutus ja etätyön mahdollisuudet sekä asennuks en tekniset edellytykset. 

 
Kunta omistaa 35 % Kairan Kuitu Oy:stä ja omisti 100 %:sti Taivalkosken Kyläverkot Oy:n. 
Kairan Kuitu Oy vastaa runkoverkkojen rakentamisesta ja Kyläverkot Oy tilaajaliittymien ja 
tukikelvottomien yhteyksien rakentamisesta. Runkoverkot koko kunnan alueella saatiin 
valmiiksi vuoden 2015 aikana ja kyläverkkojen osalta rakentamatta jäi etupäässä vain 
taajaman alueen kohteita. Vuoden lopussa kunta myi Taivalkosken Kyläverkot Oy:n 
osakkeet Kairan Kuitu Oy:lle. 
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b) Sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöön otossa hyödynnetään osakkuutta 

Tierassa. 
 

Tieran kanssa rakenteilla olevien verkkosivujen uusintaprojektin viimeistely siirtyi keväälle 
2016. Sähköisten palveluiden kehittämisen ehtona oleva tiedon ohjauksen suunnittelutyö 
(TOS) aloitettiin vuoden lopulla. 

 
5. Henkilöstö voimavarana 
 

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistämise n sekä johtamisen kehittämisen 
tavoitteena on tehokkaasti toimiva, oppimisen ja uu distumisen mahdollisuuksia 
hyödyntävä organisaatio. 

 
Toimenpiteet  

 
a) Suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain työhyvin vointia tukevat toimenpiteet ja 

hankkeet yhteistyössä henkilöstön (työyhteisötoimik unta ja toimialakohtaiset 
yhteistoimintaryhmät) ja työterveyshuollon kanssa. 

 
Henkilöstön virkistyspäivät ovat käytössä koko kuntaorganisaatiossa. Kukin toimiala 
toteuttaa virkistyspäivän itsenäisesti.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa toteutetaan säännöllisesti kehityskeskustelut, 
henkilöstöpalaverit ja virkistyspäivät. Työnkiertoon on työntekijöillä ollut mahdollisuus 
osallistua. Täydennyskoulutusta on järjestetty täsmäkoulutuksen periaatteella. 
Työnohjauksen mahdollisuutta on tarjottu työntekijöille. Myös yhteistyö työterveyshuollon 
kanssa on tiivistä, mikäli työolosuhteita tms. on tarvetta tarkastella uudella tavalla.  

 
Sivistyspalveluissa tuettiin kertomusvuonna henkilöstön kouluttautumista, tarjottiin 
työnohjausta ja järjestettiin virkistystoimintaa henkilöstölle hyvinvointi- ja 
täydennyskoulutussuunnitelman mukaisesti sekä tuettiin tarvittaessa vajaakuntoisia 
työntekijöitä mm. koulutuksen ja työjärjestelyjen avulla.  

 
Teknisissä palveluissa ja hallinto- ja talouspalveluissa koulutukseen on osallistuttu tehtävien 
kannalta tarveperusteisesti. 

 
b) Tehdään kattavia koko henkilöstöä koskevia henki löstökyselyjä yhtenä työyhteisöjen  

kehittämisen työkaluna. 
 

c) Toteutetaan vuosittain tarveanalyysiin pohjautue n esimiesvalmennusta. 
 

d) Jatketaan ja kehitetään edelleen kehityskeskuste luprosessia. 
 

Kehityskeskustelut olivat kertomusvuonna käytössä kaikilla toimialoilla. 
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Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutu minen 
 
Vuoden 2015 talousarviossa toiminnallisia tavoitteita asetettiin kunnan tytäryhtiöille seuraavasti: 
 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskus 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yhtiön omistuspohjan muutossuunnitelman laatiminen toiminnan jatkuvuuden turvaavalla 
tavalla. Muutoksessa varmistetaan erikoisesti uimah allitoiminta kunnan palveluna. 
 
Kunnan sisäisissä neuvotteluissa on päädytty malliin, jossa nykyiset hotellin vuokrasopimukset 
yhdistetään yhdeksi sopimukseksi, jossa vuokra ei ole liikevaihtoriippuvainen, ja uimahallin osalta 
kiinteistöyhtiö tekee vuokrasopimuksen suoraan kunnan kanssa. Sopimusehdotusten 
valmisteleminen hotellikiinteistön ja erikseen rinnekahvilan vuokraamisesta annettiin 
kunnanhallituksen päätöksellä 22.12.2015 § 455 teknisen toimen tehtäväksi. Uimahallin osalta 
kunnanhallitus päätti, että vuokrasopimus tehdään suoraan kunnan kanssa. Lisäksi kunnanhallitus 
päätti edellä mainitulla päätöksellään, että sopimusehdotukset tuodaan kunnanhallituksen 
päätettäväksi 31.3.2016 mennessä.  
 
Kiinteistö Oy Siikataival 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yhtiön talouden tervehdyttämisen jatkaminen kiinnit tämällä erikoisesti huomiota 
vuokrasaataviin. 
 
Saatavien perintää on suoritettu aikaisempien vuosien tapaan. Perintäsopimus on edelleenkin 
Intrum Justitia Oy:n kanssa. Joitakin häätöjä on pantu täytäntöön mm. maksurästien vuoksi. 
Vuokrarästien suuruus on pienentynyt n 16 % edellisestä vuodesta. Rästien suuruus on noin 17 
vuorokauden tulojen verran.  
 
Puututaan aktiivisesti tyhjillään olevien asuntojen  vuokraamiseen. 
 
Asuntojen käyttöaste 31.12.2015 oli erittäin hyvä, 98,2 %. Tyhjänä tätä toimintakertomusta 
kirjoitettaessa on vain Metsärivin 3 asuntoa ja Aravatalon entinen ryhmistila, johon on muutostyö 
vireillä.  
 
Peruskorjaustarpeen mukaisten korjaustoimenpiteiden  toteuttaminen. 
 
Yhtiöllä on viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys, joka päivitetään vuosittain. Kolmen kiinteistön 
osalle on käynnistetty vesikattojen uusimissuunnitelmat, Urheilutie 4:ssä sijaitsevien rivitalojen 
ikkunoiden ja ovien uusimissuunnitelma on laadinnassa. Taivalniskan kahden rapun kaikki 
huoneistot on kunnostettu ja parvekeremontti on suunnittelussa. Yhtiökokous on linjannut, että 
Rintamaveteraanitalon vesikaton uusiminen ja Aravatalon ryhmiksen tilan muuttaminen kolmeksi 
asunnoksi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Muiden peruskorjausten osalle suunnitelmat ja 
aikatauluttaminen tehdään erikseen.   
 
Aletaan suunnitelmallisesti muuttaa vaikeasti vuokr attavia suuria asuntoja moderneiksi 
pienasunnoiksi. 
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Seurataan kiinteistökohtaisesti asuntojen tuottoa s uhteessa kuluihin ja tehdään tarvittaessa 
ratkaisuja tappiollisten kohteiden realisoinneista tai purkamisesta. 
 
Talousarvioita, tuloja ja menoja seurataan kiinteistöittäin. Kuitenkaan kaikissa kiinteistöissä tuotot ja 
menot eivät ole tasapainossa, vaan talojen välillä tehdään vuokrien tasausta ja näin tehden koko 
yhtiön tuotot ja menot ovat tasapainossa. Purettavia kiinteistöjä ei ole näköpiirissä lainkaan.  
 
Varaudutaan tarvittaessa nopealla aikataululla käyn nistämään uuden vuokrakerrostalon 
rakentaminen kaivoksen rakentamispäätöksen aiheutta man kysynnän tyydyttämiseksi. 
 
Vaikka kaivoksen käynnistyminen on siirtynyt, vuokra-asunnoille on tarvetta. Tästä syystä yhtiö on 
käynnistänyt hankesuunnitelman uudisrivitalokohteen rakentamiseksi siten, että sen toteuttaminen 
olisi mahdollista vielä vuonna 2016.  
 
Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Käytetään yhtiön rahastoimat varat tarpeellisiin pe ruskorjauksiin, jotta fuusio Kiinteistö Oy 
Siikataipaleeseen voidaan toteuttaa ilman veroseura amuksia. Varmistetaan talossa asuvien 
veteraanien vuokratason säilyminen fuusiosta huolim atta.  
 
Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumisen, joka on suunniteltu 
toteutuvaksi 31.3.2016. 
 
Yhtiössä tehtiin kertomusvuonna vuosikorjauksia 28.856,52 euron edestä ja näin toimien 
asuintalovarauksia voitiin purkaa 21.958,06 euroa. Purkamatta varauksia jäi 4.966,39 euroa.  
 
Taivalkosken Kyläverkot Oy 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Toteuttaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti kylä verkko Taivalkosken kunnan kyliin. 
Rakentamisvaiheen jälkeen varmistaa talouden tasapa ino Kairan Kuitu Oy:n kanssa 
tehtävillä sopimuksilla. 
 
Kylien tukikelvottomat kuituyhteydet on rakennettu valmiiksi. Taivalkosken kunta myi 
kertomusvuoden joulukuussa kaikki yhtiön osakkeet Kairan Kuitu Oy:lle, ja yhtiön sulauttaminen 
Kairan Kuitu Oy:hyn on tarkoitus toteuttaa 2016. 
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3. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Talousarvion rakenteesta säädettiin kuntalain (muutos 7.4.2000/353) 65 §:ssä siten, että talousarvi-
ossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta nou-
datetaan tässä asiakirjassa jäljempänä olevassa määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailus-
sa. 
 
Toteutumisvertailusta tulee käydä ilmi määrärahat ja tuloarviot, toteutuneet menot ja tulot sekä nii-
den erotus (toimintakate/netto). Alkuperäinen talousarvio ja siihen tehdyt hyväksytyt muutokset esi-
tetään erikseen. Poikkeamana esitetään muutetun talousarvion ja toteutuman erotus. Toteutumis-
vertailussa tehdään selkoa merkittävien poikkeamien syistä. Toteutumisvertailussa voidaan esittää 
myös muita olennaisia perustelutietoja, kuten kertaluonteisten erien vaikutus talousarvion toteutu-
miseen. Toteutumisvertailussa esitetään sekä budjetoidut että toteutuneet menot ja tulot bruttomää-
räisenä riippumatta siitä, onko sitovuus talousarviossa määritelty brutto- vai nettoperiaatteen mu-
kaan. Valtuustoon nähden sitovat erät osoitetaan toteutumisvertailussa esimerkiksi varjostettuna, 
lihavoiden tai muulla havainnollisella tavalla. Muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuo-
den aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu-
toksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksessä talousarviomuutoksia ei tule 
enää tehdä, vaan valtuuston tulee ottaa poikkeamiin kantaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydes-
sä. (Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta 2013) 
 
Jäljempänä olevassa käyttötalouden toteutumisvertailussa talousarviossa asetetut painoalueet ja 
toiminnalliset tavoitteet on esitetty tummennetulla tekstillä . Painoalueiden aiheuttamat toimet ja 
toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kerrottu heti perään tavallisella tekstillä. 
 
Hyväksyessään talousarvion vuodeksi 2015 kokouksessaan 18.12.2014 §:ssä 92 valtuusto määrit-
teli käyttötalouden osalta toimielimille toiminnalliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Toimin-
nalliset tavoitteet sekä käyttötalousmäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli toimintakatteet ulkoisten 
erien osalta olivat sitovia. Käyttötalousosan sitovat toimintakatteet on osoitettu jäljempänä toteutu-
misvertailussa vaaleanvihreällä pohjalla. Myös tunnusluvut olivat sitovia. Investointiosan määrära-
hat olivat sitovia sillä tasolla, jolla valtuusto oli määrärahat sitovina hyväksynyt. Mikäli investointi-
kohteelle saatiin myös tuloa (rahoitusosuutta), niin määräraha sitoi nettomääräisenä. Tuloslaskel-
man ulkoiset erät nettomääräisinä olivat sitovia. Rahoituslaskelman ulkoiset erät olivat sitovia. Hy-
väksytyn sitovuuden mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista tuli valtuuston päättää, kuitenkin 
siten, että eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuun kunnanhallitukselle 
varatun määrärahan siirtämisestä toimialoille ja toimintayksiköille sai päättää yleisjohdon toimiala-
johtaja (kunnanjohtaja). Talousarviomuutokset näkyvät jäljempänä kunnanhallituksen ja ao. lauta-
kunnan kohdassa Talous ja investointiosassa ao. investointikohteen kohdalla.  
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3.1 Käyttötalouden toteutuminen 
 
3.1.1 Keskusvaalilautakunta 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa vaalien toimittamisesta. Lautakunta on lakisääteinen, 5-
jäseninen toimielin, jonka valtuusto valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Viimeisin 
keskusvaalilautakunta on valittu vuoden 2013 tammikuussa ajaksi 2013 – 2016. 
  
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Vaalien toimittaminen laadukkaasti. 
 
Kertomusvuoden huhtikuussa toimitettujen eduskuntavaalien toimittaminen sujui moitteettomasti. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Vuoden 2015 huhtikuussa toimitetaan eduskuntavaalit . 
 
Vaaleja koskeva ennakkoäänestys oli 8. – 14.4.2015 ja varsinainen vaalipäivä oli 19.4.2015. Vaali-
en toimittaminen sujui moitteettomasti. 
 
Voimavarat ja tunnusluvut 
 
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimi kunnansihteeri Onerva Heinilahti. 
 
Äänioikeutettujen määräksi talousarviossa arvioitii n 3.600. Ennakkoon äänestäneiden mää-
räksi talousarviossa arvioitiin 1.200 henkilöä 
 
Äänioikeutettujen määrä eduskuntavaaleissa oli 3.655 henkilöä, joista ulkosuomalaisia oli 313 hen-
kilöä. 
 
Vaaleissa äänesti ennakkoon tarkastuslaskennan perusteella 1.249 henkilöä, joista ulkosuomalaisia 
oli 16 henkilöä. Vaalipäivänä tarkastuslaskennan perusteella äänesti 1.057 henkilöä. Yhteensä vaa-
leissa äänesti tarkastuslaskennan perusteella 2.306 henkilöä. 
 
Äänestysprosentiksi eduskuntavaaleissa talousarvios sa arvioitiin 65,0. 
 
Ennakkoäänestysprosentti oli 34,2 ja vaalipäivän äänestysprosentti oli 28,9. Kokonaisuutena ää-
nestysprosentti eduskuntavaaleissa oli 63,1. Suomessa asuvien äänestysprosentti oli 68,5 ja ulko-
suomalaisten äänestysprosentti oli 5,1. 
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Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten  
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

      
TOIMINTATUOTOT 6 600 0 6 600 7 018,20 -418,20 
TOIMINTAKULUT -16 248 0 -16 248 -10 058,33 -6 189,67 
TOIMINTAKATE  -9 648 0 -9 648 -3 040,13 -6 607,87 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

       
Laskennalliset erät 0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -9 648 0 -9 648 -3 040,13 -6 607,87 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakulut  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakate  0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden yli-/alijäämä 
 

 0 0 0 0,00 0,00 
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3.1.2 Tarkastuslautakunta 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Tarkastuslautakunta on kuntalaissa (410/2015) säädetty toimielin, jonka valtuusto kuntalain 121 §:n 
mukaan asettaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Taivalkos-
ken kunnan hyväksytyn tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä. Kuntalain mukaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
on oltava valtuutettuja. Kuntalain 121 §:n 1. ja 2. momentin mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä-
nä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvi-
oida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa 
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Varsinaisen 
tilintarkastustyön suorittaa ammattitilintarkastaja. 
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Tarkastuslautakunnan työn kannalta on tarpeellista tutustua kunnan eri hallintokuntien toi-
mintaan ja talouteen.  
 
Tarkastuslautakunta on tutustunut eri hallintokuntien toimintaan ja talouteen seuraavasti: 
 
20.3.2015 tutustuminen sivistyspalvelujen talouteen, toimintaan ja laatuun. Toimialajohtaja Pekka 
Turpeinen. 
 
17.4.2015 katsaus ja arvio kunnan edellisen vuoden ja kuluvan vuoden talouteen. Kunnanjohtaja 
Jukka Mikkonen. 
 
30.10.2015 tutustuminen palvelukoti Katajaan ja palvelukoti Pihlajaan. 14.10.2015 tutustuminen 
palvelukoti Kaislaan. Hoitotyön johtaja Ritva Taivalkoski. 
 
27.11.2015 tutustuminen Hutun kouluun. Koulun johtaja Antti Kauppila. 
 
11.12.2015 tutustuminen ryhmäkoti Tuikun toimintaan. Palveluohjaaja Erja Siilanen ja kehitysvam-
maisten ohjaaja Juha Kehusmaa. 
 
11.12.2015 Taivalkosken kunnan talouskatsaus sekä talousarvion perusteet vuodelle 2016. Kun-
nanjohtaja Jukka Mikkonen. 
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Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Arviointikertomuksen laatiminen ja tilintarkastajan  antaman tarkastuskertomuksen valmiste-
lu valtuustolle. Tilintarkastajan tarkastussuunnite lman toteutumisen seuranta. Tilintarkas-
tusta varten riittävistä resursseista huolehtiminen .  
 
Tarkastuslautakunta kokouksessaan 20.3.2015 § 20 päätti antaa arviointikertomuksen laadinnan 
perustyön tilintarkastajan toteutettavaksi. Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laa-
dinnasta kokouksessaan 17.4.2015. Tarkastuslautakunta kokouksessaan 21.5.2015 § 30 toimitti 
arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. 1.6.2015 käytyjen puhelinneuvotteluiden perusteella 
tarkastuslautakunta korjasi arviointikertomuksen talouslukuja, jotka sisälsivät virheellisesti edellisten 
vuosien lukuja. 
 
Valtuuston valitsema tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2014 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätök-
sen tarkastamisen, ja antanut 18.4.2015 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakunta 
on kokouksessaan 21.5.2015 § 32 käsitellyt tilintarkastuskertomuksen, ja todennut että 
 
1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää KuntaL 125 §:n 

mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kunnanhallituksen lausuntoa. 
 
2. Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hal-

lintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tili-
kaudelta 1.1. - 31.12.2014. 

 
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 21.5.2015 § 32 hyväksynyt varainhoitovuoden 2014 tilin-
päätöksen ja esittänyt kunnanhallitukselle, että se saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Tilintarkastaja on laatinut tarkastussuunnitelman ja raportoinut tarkastuksistaan lautakunnan ko-
kouksissa. 
 
Tunnusluvut 
 
Tavoite:  
Tilintarkastajan tarkastuspäiviä 12 päivää. 
Tarkastuslautakunnan kokouksia 10 kappaletta. 
Tutustumiskäyntejä kunnan eri yksiköihin 3 kappaletta. 
 
Toteutunut: 
Tilintarkastajan tarkastuspäiviä 21,3 päivää. 
Tarkastuslautakunnan kokouksia 8 kappaletta. 
Tutustumiskäyntejä kunnan eri yksiköihin 4 kappaletta. 
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Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten jäl-
keen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTAKULUT -21 045 0 -21 045 -22 287,12 1 242,12 
TOIMINTAKATE  -21 045 0 -21 045 -22 287,12 1 242,12 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

Laskennalliset erät 0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -21 045 0 -21 045 -22 287,12 1 242,12 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakulut  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakate  0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  0 0 0 0,00 0,00 
       
 
Suurin poikkeama hyväksyttyyn talousarvioon on asiantuntijapalveluissa (2 696,10 €). Tilintarkas-
tuspäiviä on suunniteltu olevan 12 päivää, toteutuma on 21,3 päivää. Tilintarkastaja on osallistunut 
jokaiseen tarkastuslautakunnan kokoukseen ja lautakunnan ja kunnanhallituksen yhteiseen neuvot-
telutilaisuuteen sekä esitellyt arviointikertomusta valtuuston kokouksessa. 
 
Toimistotarvikkeiden käyttöprosentti on 177,6, koska kopiointikulut arvioitiin liian pieniksi. 
 
Poikkeamia on myös viranhaltijoiden kokouspalkkioissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa, koulu-
tus- ja kulttuuripalveluissa sekä matkustus- ja kuljetuspalveluissa. Näiden kulut ovat olleet arvioitua 
pienemmät. Lautakunnan jäsenet eivät ole osallistuneet koulutuksiin.  
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3.1.3 Valtuusto 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Kuntalain 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 14 §:n 1 
momentin mukaan: Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille 
sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joissa 
valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. 
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Huolehtia palvelujen tuottamisesta hyväksytyn palve lustrategian edellyttämällä tavalla. 
 
Palvelujen tuottamisessa noudatettiin valtuuston päätöksellä 17.12.2010 § 73 vuosiksi 2010 – 2015 
hyväksyttyä palvelustrategiaa. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Huolehtia palvelujen tuottamisesta ja resurssien ri ittävyydestä palvelujen tuottamiseen hy-
väksytyn palvelustrategian edellyttämällä tavalla. 
 
Palvelujen tuottamisessa noudatettiin valtuuston päätöksellä 17.12.2010 § 73 vuosiksi 2010 – 2015 
hyväksyttyä palvelustrategiaa. Sosiaali- ja terveyspalvelut joutui käyttämään ostopalveluja suunni-
teltua enemmän, koska tiettyjä virkoja ei saatu täytetyksi. 
 
Valtuuston työskentelyssä jatketaan valtuuston ilta kouluja. Iltakouluissa käsitellään valmis-
teluun tulevia ja valmistelussa olevia kunnan toimi nnan kannalta merkittäviä asioita. 
 
Valtuuston iltakouluja pidettiin kolme, 11.5.2015, 25.9.2015 ja 16.11.2015. Toukokuun iltakoulussa 
käsiteltiin yritysvaikutusten arvioinnin soveltamista käytäntöön, yrityksille tehtyä kyselyä, Kiinteistö 
Oy Siikataipaleen nykytilannetta ja suunnitelmia sekä kunnan hankintoihin liittyvää päätöksentekoa. 
Syyskuun iltakoulussa tehtiin linjaukset talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 val-
mistelua varten ja käsiteltiin pakolaisten vastaanottotilannetta kunnassa. Marraskuun iltakoulussa 
käsiteltiin Kiinteistö Oy Siikataipaleen taloustilannetta ja valmistautumista mahdolliseen lisäraken-
tamiseen sekä esiteltiin Taivalkosken keskustaajaman yleiskaavan 2025 valmisteluaineisto. Lisäksi 
10.2.2015 pidettiin valtuustoseminaari, jonka teemana oli Luottamuksen rakentaminen. Seminaari 
pidettiin kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden piirissä vallinneen epäluottamuksen syitä sel-
vittäneen toimikunnan loppuraportin 29.12.2014 perusteella. Seminaariin osallistuivat valtuutettujen 
ja kunnanhallituksen jäsenten lisäksi lautakuntien puheenjohtajistot ja laajasti henkilöstön edustus 
(työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiehet, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut ja toimialajoh-
tajat sekä muut esimiehet ja toimintayksiköiden vetäjät). 
 
Valtuusto kokoontuu sen mukaan kuin käsiteltävien a sioiden kannalta on tarpeen.  
 
Valtuusto kokoontui sen mukaan kuin se käsiteltävien asioiden kannalta oli tarpeen. 
 
Tunnusluvut 
 

 Tavoite 201 5 Toteutunut 201 5 
Valtuuston kokousten lukumäärä 7 8 
Iltakoulujen lukumäärä 3 3 
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Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio  
muutosten  
jälkeen 
 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTAKULUT -42 260 0 -42 260 -30 739,87 -11 520,13 
TOIMINTAKATE  -42 260 0 -42 260 -30 739,87 -11 520,13 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,00 

 
0,00 

       
Laskennalliset erät 0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -42 260 0 -42 260 -30 739,87 -11 520,13 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakulut  -1 380 0 -1 380 -1 530,69 150,69 
Toimintakate  -1 380 0 -1 380 -1 530,69 150,69 
Tilikauden yli-/alijäämä 
 

 -1 380 0 -1 380 -1 530,69 150,69 
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3.1.4 Kunnanhallitus 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Kunnanhallitus vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta. 
 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja elinkeinoasioiden ja maaseu-
tuasioiden johtaminen sekä kunnan hallintotehtävistä huolehtiminen siten kuin siitä säädetään kun-
talaissa ja erityislaeissa sekä määrätään kunnanhallituksen johtosäännössä. 
 
Kunnanhallitus vastaa kahdesta toiminnallisesta hallinnon toimialasta, jotka ovat: 
 
Yleisjohto ja hallinto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat  
Talous- ja henkilöstöpalvelut 
 
Yleisjohdon ja hallinnon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimiala sisältää seuraavat toiminnot:  
- kunnanhallitus 
- toimikunnat 
- suhdetoiminta ja edustus 
- ystävyyskuntatoiminta  
- elinkeinoneuvonta 
- matkailu  
- elinkeinoprojektit  
- maaseutuasiat 
- yhteispalvelupiste 
- hallintopalvelut 
- verotuskustannukset 
- joukkoliikennekustannukset 
- talteen otettujen pieneläinten hoitokustannukset 
- muu toiminta (sisältää muun muassa avustukset 4H-yhdistykselle neuvojan palkkaukseen ja 

koululaisten sekä opiskelijoiden kesätyöllistämiseen, Kiinteistö Oy Siikataipaleelle seurakunnalta 
vuokratun tontin vuokraan ja kyläseurojen/kylätoimikuntien toimintaan sekä jäsenmaksut, joista 
suurimmat ovat Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenmaksu ja Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu)  

- talous- ja velkaneuvonnan kustannukset 
- yhteistyötoiminta (sisältää muun muassa kunnan henkilöstön työterveyshuollon kustannukset) 
 
Talous- ja henkilöstöpalvelujen toimiala sisältää seuraavat toiminnot:  
- talouspalvelut (sisältää kirjanpidon ja taloussuunnittelun) 
- henkilöstöpalvelut 
- laki- ja hankintapalvelut 
- ICT-palvelut. 
 
Painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
1. Yleisjohto ja hallinto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat 
 

Toimintojen tarkastelu palvelustrategian näkökulmas ta. 
 
Vuonna 2010 hyväksyttyä palvelustrategiaa käytettiin talousarvion ja taloussuunnittelun pohja-
na. 
 
Työllisyys ja yrittäjyys. 
 
Taivalkosken kunnan työttömyys nousi kertomusvuonna edellisestä vuodesta. Työ- ja elinkei-
noministeriön tilaston mukaan keskimääräinen työttömyysaste oli 18,6 prosenttia (16,9 prosent-
tia vuonna 2014). 
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Kunta työllisti kertomusvuonna työllistämistuen avulla kunnan eri hallintokuntiin 12 henkilötyö-
vuotta. Lisäksi kertomusvuonna jatkettiin Taivalkosken kunnan ja Taivalkosken Kuohun ELY-
keskuksen rahoittamaa työllistämisprojektia, joka kohdistui ympäristönhoitoon.  
 
Hallintopalvelujen tuottaminen mahdollisimman laadu kkaasti. 
 
Palvelut tuotettiin. 
 

2.  Talous- ja henkilöstöpalvelut 
 
Talouden tasapainossa pitämiseen tavoitteellisesti tähtäävät suunnitelmat ja toimet. 
 
Talous toteutui kertomusvuonna ylijäämäisenä. Koska taseessa ei ollut kattamattomia alijäämiä 
edellisiltä vuosilta eikä kertomusvuodelta tullut alijäämää, niin erityisiä suunnitelmia ja toimia ei 
tarvinnut tehdä. 

 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
1. Yleisjohto ja hallinto sekä elinkeino- ja maaseutu 

 
1. Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
 
Elinvoimainen maaseutu on taivalkoskelaisten yhtein en asia. Nykyisten elinkeinojen tu-
keminen ja uuden yritystoiminnan toimintaedellytyst en turvaaminen luovat perustan 
elinkeinorakenteen säilyttämiselle ja monipuolistam iselle. Elinkeinotoiminnan edellytys-
ten parantamisella ja ns. uusilla avauksilla pyritä än katkaisemaan koulutetun väen pois-
muutto paikkakunnalta. Tavoitteena on saada alueell e liiketoimintaa, joka työllistäisi 
myös korkeammin koulutettuja työntekijöitä. 
 
• Suunnataan kehittämistoimet Koillis-Suomen elinkein ostrategian ja Taivalkosken 

elinvoimaohjelman 2015 – 2021 mukaisiin painopistea lueisiin. 
 

• Hyödynnetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti Natur polis Oy:n resursseja aluekehittä-
misessä ja yritysneuvonnassa. 

 
Naturpolis Oy:n palveluksessa työskenteli yritysasiamies palvelemassa yrittäjiä. Naturpolis 
Oy:ltä ostettiin yrittäjille tarkoitettuja palveluja 59.634 eurolla. Yrittäjien neuvontatapaamisia 
kertomusvuonna yritysasiamiehellä oli 175. Uusia yrityksiä Naturpolis Oy:n antaman rapor-
tin mukaan Taivalkoskelle perustettiin 8 ja entisiä lopetettiin 6. 
 

• Otetaan käyttöön päätöksentekoelimissä ennakkovaiku tusten arviointi EVA. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että valmistelija arvio i valmistelutekstissä päätettävän asi-
an kohdalla, onko sillä vaikutuksia henkilöstöön, k untalaisiin ja/tai ympäristöön, tai 
onko sillä taloudellisia vaikutuksia ja minkälaisia  ne ovat. 
 
Kertomusvuoden toukokuussa pidetyssä valtuuston iltakoulussa käsiteltiin yritysvaikutusten 
arvioinnin soveltamista käytäntöön. Lisäksi kertomusvuonna järjestettiin luottamushenkilöille 
ja valmistelijoille koulutusta yritysvaikutusten arvioinnin soveltamisesta käytännön päätök-
sentekoon. Vuonna 2014 kunnanhallitus oli hyväksynyt päätöksellään 15.12.2014 § 461 
otettavaksi kunnan päätöksenteossa käyttöön yritysvaikutusten arvioinnin. 
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• Kunnan liikunta-, luonto- ja kulttuurimatkailua keh itetään pitkäjänteisesti yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Matkailun kehittämisessä hyödy nnetään Taivalvaara 2010 -
hankkeessa syntynyttä matkailustrategiaa sekä matka ilun kehittämis- ja investointi-
suunnitelmaa. Suunnitelmalle laaditaan jatkoksi Tai valvaaran Masterplan kattamaan 
tulevat vuodet. 

Kehittämistyötä on jatkettu hahmottamalla Taivalvaaran alueen laajempaa maankäyttöä, ja 
lisäksi eri toimijoiden tulevaisuushankkeista on laadittu ohjelmaluonnos vuoteen 2016 
saakka. Ohjelmaan on kerätty eri toimijoiden investointitarpeet tavoitteena koota koordinoitu 
kehittämiskokonaisuus tuleville vuosille.  

• Maaseutuasioiden osalta tavoitteena on tuottaa palv eluja, joilla edistetään taivalkos-
kelaisen maatalouden elinmahdollisuuksia ja maaseud un pysymistä asuttuna ja vil-
jeltynä niin, että pystytään tuottamaan puhtaassa t uotantoympäristössä hyvä tuotan-
totapa huomioon ottaen korkealaatuisia ja kilpailuk ykyisiä alkutuotannon raaka-
aineita jalostukseen. Yritystukeen varataan kunnanh allituksen käyttösuunnitelmassa 
36.000 euron määräraha, josta varataan maatilatalou den tukeen 16.000 euroa ja 120 
tunnin maatalouslomituksen tukemiseen 20.000 euroa siten, että tuettava tuntimäärä 
on 120 tuntia ja tuki 5 euroa/lomitustunti, kunnanh allituksen käyttösuunnitelmassa 
tarkemmin määriteltävällä tavalla. 

 
Toiminta toteutui maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien osalta Maaseutuviraston tukihal-
linnon ohjeistuksen ja aikataulujen mukaisesti. Taivalkoskelaiset maatilat ovat kohtuullisen 
kokoisia perheviljelmätiloja. Tulevaisuudessa on kuitenkin uhkia, koska maitotilojen toimin-
taympäristöön vaikuttavia asioita on paljon valmistelussa. Kunnanhallituksen käyttösuunni-
telmassa määrärahat varattiin edellä kerrotun tavoitteen mukaisesti. Maatilatalouden tukea 
kertomusvuonna maksettiin 11.582,64 euroa ja maatalouslomitukseen varattua tukea mak-
settiin 17.679,97 euroa. Maatilataloutta tuettiin avustamalla muun muassa tuotosseurantaa 
ja viljelyn suunnittelua. 

 
• Kyläseurojen, yhdistysten ja pienyrittäjien toteute ttavia eri investointi- kehittämis-

hankkeita ohjataan hankkeiden toteuttajia käyttämää n Koillismaan Leader ry:n tuot-
tamia palveluja.  
 
Koillismaan Leader ry:n edustaja oli kyläasiain neuvottelukunnan kokouksessa 2.12.2015 
Jurmun koululla kertomassa mahdollisuuksista hyödyntää sen tarjoamaa rahoitusta kylä-
seurojen, yhdistysten ja pienyrittäjien investointi- ja kehittämishankkeissa. 

 
2. Kunnan imago 

 
• Kehitetään Taivalkoskelle brändi. Taivalkosken tavo itteena on olla houkutteleva, mo-

nipuolinen, kilpailukykyinen, hyvän asumisen, vapaa -ajan viettämisen, oppimisen, 
työskentelyn ja yrittämisen alue. Kunnan historia, perinne, luonto ja kulttuuri tulevat 
jatkossakin olemaan osa Taivalkosken brändiä, mutta  pelkästään niiden varaan ei 
voida rakentaa riittävän vetovoimaista identiteetti ä ja voimakasta alueellista oma-
leimaisuutta. Taivalkosken brändiä kehitetään määrä tietoisesti tavoitteellisella brän-
dityöllä, jota ohjataan paikkabrändäykseen erikoist uneen konsultin toimesta. Brändi-
työn tavoitteet: 

 
� Kirkastetaan Taivalkosken brändin tavoitetila, tavo itemielikuva ja mietitään toi-

menpiteet toteuttaa brändiä vuosille 2015 – 2016. 
� Saadaan brändiä toteuttavien ryhmien kokoonpano sek ä tehtävät selville. 
� Löydetään asumisen ja elinkeinoelämän brändikärjet sekä keskustellaan toimen-

piteistä, joilla kärkiä voidaan toteuttaa käytännös sä. 
� Mietitään kaivostoiminnan näkyvyys ja osuus brändis sä. 
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� Luodaan eri medioita varten Taivalkosken bränditari na. 
� Tuotetaan raportti työskentelyn lopuksi jatkotyön p ohjaksi ja tueksi. 

 
Työskentely toteutetaan työryhmätyönä, jonka toimin taa konsultti ohjaa. Työryhmän 
on suunniteltu kokoontuvan noin neljä kertaa kumpan akin vuotena. Talousarvioon 
2015 ja taloussuunnitelmaan 2015 – 2017 varataan ra haa brändin rakentamiseen 
vuodelle 2015 11 000 euroa ja vuodelle 2016 14 000 euroa. 
 
Taivalkosken brändistrategiatyön toteuttamiseksi järjestettiin suunnitelmien mukaisesti 
kolme työpajaa: 
 
• Asuminen 22.9.2015 
• Elinkeinot ja yrittäjyys 29.9.2015 
• Kulttuuri ja matkailu 3.10.2015 
 
Näiden työpajojen ja brändistrategiatyön ohjausryhmälle tehdyn kyselyn perusteella tuotet-
tiin ensimmäinen luonnos Taivalkosken brändin kehittämiseksi. 
 
Ohjausryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2015 aikana. 
 

• Laaditaan tonttipörssi kattamaan myös yksityisten o mistuksessa olevat myytävät 
tontit ja sitä tukevaa markkinointimateriaalia käyt ettäväksi asukasmarkkinoinnissa. 

 
Tonttipörssin toteuttaminen jätettiin odottamaan siinä tarkoituksessa, että tonttipörssi toteu-
tetaan samassa yhteydessä kun internetissä olevat Taivalkosken kunnan kotisivut päivite-
tään. Kotisivujen päivitystä koskeva hanke oli tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2015, mutta 
toimittajasta johtuvista syistä se valmistuu vasta toisen neljänneksen aikana 2016. 

 
3. Hankkeet 
 
Taivalkosken kunta on suunnitelmakaudella mukana se uraavissa hankkeissa: 
 
1. Taivalkosken 4H-yhdistys: työllistämisen alkurah oituksen mahdollinen kunnan 

osuus. Taivalkosken kunnan maksuosuuteen vuosille 2 015 – 2017 varataan 2 500 eu-
roa/vuosi. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 3.027 euron suuruisena. 

 
2. Koillismaan Leaderin rahoituskehys on 5 euroa/as ukas valtuuston päätöksen 

25.6.2014 § 43 mukaisesti vuosille 2015 – 2020. Täm än perusteella Taivalkosken kun-
nan maksuosuuteen varataan 21.255 euroa vuodelle 20 15, vuodelle 2016 varataan 
21.000 euroa ja vuodelle 2017 varataan 20.950 euroa . 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 20.615 euron suuruisena. 
 

3. Kainuun ja Koillismaan kalaleader -strategia. Va ltuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 
mukaisesti Taivalkosken kunnan maksuosuus on 1.420 euroa/vuosi vuosille 2015 – 
2020. Tämän perusteella kunnan maksuosuuteen varata an 1.420 euroa/vuosi vuosille 
2015 – 2017. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 1.420 euron suuruisena. 

 
4. Euroregion ry. Euroregion ry:n toiminta muodosta a yhdistyksen jäsenten välisen yh-

teistyöfoorumin, jonka tavoitteena on tukea Oulun l äänin kansainvälistymistoimintoja. 
Taivalkosken kunnan maksuosuuteen vuosille 2015 – 2 017 varataan 378 euroa/vuosi.  
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Kunnalle ei tullut maksuosuutta kyseisestä hankkeesta. 
 

5. European North Lapland – Oulu -toimisto. Taivalk osken kunnan maksuosuuteen vuo-
sille 2015 – 2017 varataan 735 euroa/vuosi kunnanha llituksen päätöksen 7.11.2011 § 
392 perusteella. 
 
Kunnalle ei tullut maksuosuutta kyseisestä hankkeesta. 

 
6. Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikun tayhdistys: työllistämisen alkurahoi-

tuksen kunnan rahoitusosuus. Vuosille 2015 – 2017 v arataan 600 euroa/vuosi kun-
nanhallituksen päätösten 21.12.2009 § 458 ja 15.10. 2012 § 348 perusteella. 
 
Kunnalle ei tullut maksuosuutta kyseisestä hankkeesta. 

 
7. Taivalkoski -brändin kehittämiseen varataan 11.0 00 euroa vuodelle 2015 ja 14.000 eu-

roa vuodelle 2016. 
 
Kunnan maksuosuus toteutui 11.224 euron suuruisena. 

 
Naturpolis Oy:n hallinnoimat hankkeet on rahoitettu  vuodesta 2013 alkaen alueelliseen 
kehittämisrahastoon ohjattavista rahoista, joiden k äytöstä päättää alueellinen kehittämis-
työryhmä. Kehittämisrahastoa varten on varattu määr ärahaa 15 euroa/asukas/vuosi val-
tuuston päätöksen 10.9.2012 § 55 mukaisesti. 
 
Alueellisen kehittämisrahaston maksuosuus kertomusvuonna oli 63.765 euroa. Maksuosuudella 
osallistuttiin Naturpolis Oy:n antaman raportoinnin mukaan seuraaviin hankkeisiin: 

 
- Lapland the North of Finland, imagomarkkinointihankkeen jatko 
- Oman elämänsä sankari -vaikuttajaverkoston toiminta 
- Pk-yritysten omistajanvaihdosten muutostilanteiden hallinta -hanke 
- Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle -hanke 
- Matkailun ja hyvinvoinnin kehittäminen seutukaupungeissa 
- Barentskeskus Finland Oy:n rahoitus 
- Lentoyhteyksien kehittäminen 
- Forever Young -tv-sarja 
- Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke 
- Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailukehitys – Yhteistoiminta, aluetalous ja ennuste  

-hanke 
- Iijoen törmällä -kirja 
- Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittämishanke 
- Puunet – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus 
- Britticharterin markkinointituki 
- Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen 

luonnonmateriaaleilla 
- Luonnollisesti läheltä 
- Tulevaisuuden energiaratkaisut 
- Uusia liikeideoita ja työpaikkoja -hanke 
- Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle -hanke 
- Slow Adventure -hanke 
- Kesämatkailun Master Plan -hanke  
- Tapahtumatuotannon kehittäminen Koillismaalla 
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1. Yhteispalvelupiste 
 
• Yhteispalvelupisteen toimintaa kehitetään tulevan a siakaspalvelu 2014 -lain mukai-

seksi julkisen hallinnon yhteiseksi asiakaspalvelup isteeksi. Laki astuu voimaan ke-
väällä 2015 ja se edellyttää kuntia järjestämään pa lvelupisteen, jossa valtion toimijoi-
den palvelujen lisäksi tarjotaan keskitetysti kunti en omia asiakaspalveluja laissa 
määriteltävällä laajuudella.  
 
Yhteispalvelupisteestä on tarjottu TE-toimiston ja Kelan palveluja yhteistyösopimuksen poh-
jalta. Ilman sopimusta on annettu verotukseen liittyvää lähinnä perusneuvontaa ja tarjottu 
nettiyhteyttä hoitaa omia asioitaan. Pisteessä on ollut mahdollisuus varata aikoja ammatin-
valintapsykologin palveluun opinto-ohjauksessa. Maistraatin palveluiden aloittamiseksi on 
käyty neuvotteluja. 

 
2. Hallintopalvelut 
 
• Hallintopalvelujen tuottaminen kuntalaisille ja oma lle organisaatiolle luotettavasti ja 

ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Palvelut tuotettiin. 
 

• Hallintosäännön uusiminen uuden kuntalain mukaiseks i yhteistoiminnassa muiden 
toimialojen kanssa . 
 
Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015, kuitenkin niin, että esimerkiksi lain 12 luku, 
jossa on määräykset hallintosäännöstä, tulee voimaan vuonna 2017 valittavan valtuuston 
toimikauden alusta lukien. Lisäksi Suomen Kuntaliitto on luvannut kunnille hallintosäännöstä 
mallin vuoden 2016 keväällä. Edellä kerrotun perusteella hallintosäännön valmistelua ei vie-
lä aloitettu kertomusvuonna. 
 

2. Talous- ja henkilöstöpalvelut 
 
Palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon sekä sis äisen organisoitumisen että alueel-
lisen ja valtakunnallisen yhteistyön mahdollisuudet . 

 
• Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamin en kuntalaisille ja kunnan omalle 

organisaatiolle luotettavasti ja ilman aiheetonta v iivytystä. 
 
Palvelut tuotettiin. 

 
• Valmistaudutaan ottamaan vastaan ostolaskut sähköis esti. 

 
Hanke saatiin toteutetuksi kertomusvuonna niin, että kunnalla oli valmius ottaa vastaan osto-
laskut sähköisesti kertomusvuoden lopussa.  

 
Toiminnan muu toteutuminen 
 
Maaseutuasiat 
 
Maaseutuelinkeinoviranomaisen ja maaseudun kehittämisen palvelujen järjestämisestä solmittiin 
yhteistoimintasopimus Kuusamon kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien kesken vuonna 
2012 siten, että yhteistoiminta alkoi 1.1.2013. Sopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa vastuukun-
tana on Kuusamon kaupunki, jonka palvelukseen sopijakuntien (Posio ja Taivalkoski) maaseutuasi-
oita hoitanut henkilöstö siirrettiin.  
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Taivalkosken kunnasta Kuusamon kaupungin palvelukseen siirrettiin silloinen maataloussihteeri 
(nykyisin maaseutuasiamies). Yhteistoimintasopimuksen mukainen maksuosuus Kuusamon kau-
pungille kertomusvuonna oli 57.785 euroa. 
 
Toiminta toteutui maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien osalta maaseutuviraston tukihallinnon oh-
jeistuksen ja aikataulujen mukaisesti. Sähköinen tukien hakeminen lisääntyi niin, että kevään 2015 
päätukihaussa sähköisesti jätettyjen tukihakemusten määrä oli 62 %. 
 
Tukihakemuksia ja niihin liittyviä ilmoituksia käsiteltiin 489 kpl (vuonna 2014 425 kpl), joiden perus-
teella maksettiin EU- ja kansallista maataloustukea yhteensä 1.917.507 euroa (vuonna 2014 
1.963.082 euroa). Sähköisen tukihakemusten yleistyttyä paperilomakkeiden määrä ja käsittely vä-
heni. Aktiivitilojen määrä (hakevat peltoalaperusteisia tukia) oli 74 (vuonna 2014 75). Viljelyksessä 
oleva peltopinta-ala oli kertomusvuonna 1.500 ha (vuonna 2014 1.495 ha). Korvauksia petoeläinten 
poroille aiheuttamista vahingoista haettiin 90 kpl, joiden perusteella korvauksia maksettiin 76.439,58 
euroa (vuonna 2014 91 kpl, korvaukset 79.269,96 euroa). 
 
Aktiivitilat jakaantuivat kertomusvuonna tuotantosuunnittain seuraavasti: 
 

 2014 2015 
Maitotalous 30 29 
Kasvintuotanto 40 40 
Lihakarja 2 2 
Lammastila 1 1 
Muu tuotanto/toiminta 1 1 
Hevostalous 1 1 

 
Päätoimisen maataloustuotannon ohessa osalla tiloista harjoitetaan myös muuta maaseutuyritys-
toiminta. Kasvintuotantotilalla viljellään nurmikasveja ja osa hankkii toimeentuloa porotaloudesta.  
 
Maitoa toimitettiin Kuusamoon, Itä-maidon ja Ranuan meijereihin 29 tilalta yhteensä 5.595.765 litraa 
(vuonna 2014 5.742.973 litraa). Maidonlähettäjien hallinnassa oleva kiintiömäärä tuotantokaudella 
2014/2015 oli 6.027.584 litraa. Vuonna 1984 käyttöönotettu maitokiintiöjärjestelmä päättyi 
31.3.2015. 
 
Kunta on tukenut maatilataloutta avustamalla muun muassa tuotosseurantaa ja viljelyn suunnitte-
lua. 
 
Käyttösuunnitelmassa maatilatalouden elinkeinotukeen varattiin määrärahaa yhteensä 16.000 eu-
roa. Varattua määrärahaa käytettiin yhteensä 11.582,64 euroa. Maatilatalouden elinkeinotukipää-
töksiä tehtiin yhteensä 30 kpl. 
 
Vuosi 2015 jää historiaan maatalouden kannalta Suomen EU-ajan heikoimpana monesta eri syystä. 
Maataloustukijärjestelmän muutos huonompaan yhdessä heikon satovuoden ja alhaisen maidon 
tuottajahinnan kanssa ovat aiheuttaneet maatiloilla, erityisesti maitotiloilla, huomattavia taloudellisia 
menetyksiä. 
 
Taivalkoskelaiset maatilat ovat kohtuullisen kokoisia perheviljelmätiloja. Maatilojen toimintaa varjos-
tavat useat ulkoiset epävarmuustekijät, mutta elinkeinolla on kuitenkin mahdollisuudet selviytyä ja 
menestyä myös tulevaisuudessa. 
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Lomitusasiat 
 
Hallinto 
 
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) perusteella lomitustoiminnan toimeenpanosta on 
vastannut Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) 1.1.2000 alkaen. Vuonna 2003 Mela teki päätök-
sen, että Kuusamo, Posio ja Taivalkoski muodostavat 1.1.2004 alkaen yhden paikallisyksikön, jossa 
hallintokuntana on Posio. Toiminta alkoi Melan tekemän päätöksen mukaisesti Posion kunnan toi-
mintana 1.1.2004, jolloin maatalouslomittajat siirtyivät ns. vanhoina työntekijöinä Posion kunnan 
palvelukseen. Kertomusvuonna Taivalkoskella kävi Posion kunnan johtava lomittaja sovittuina toi-
mistopäivinä. 
 
Maatalouslomitus 
 
Maatalousyrittäjien vuosilomaa käytti kertomusvuonna 49 maatalousyrittäjää (vuonna 2014 51 maa-
talousyrittäjää). Vuosilomapäiviä lomitettiin yhteensä 1.319 päivää (vuonna 2014 yhteensä 1.429 
päivää). 
 
Maatalousyrittäjien sijaisapua kertomusvuonna käytti 31 yrittäjää (vuonna 2014 30 yrittäjää). Si-
jaisapua lomitettiin yhteensä 1.894 päivää (vuonna 2014 yhteensä 1.391 päivää). 
 
Kunnan tukemaa maksullista ns. 120 tunnin lomitusta käytti 45 yrittäjää (vuonna 2014 49 yrittäjää). 
Maksullista 120 tunnin lomitusta lomitettiin yhteensä 539 päivää (vuonna 2014 yhteensä 614 päi-
vää). Kunnan maksama tuki oli yhteensä 17.679,97 euroa (vuonna 2014 20.520,75 euroa). Täysin 
maksullista lomitusta kertomusvuonna käytti 3 yrittäjää ja lomitettuja päiviä oli 18 (vuonna 2014 tätä 
lomitusta käytti 4 yrittäjää, yhteensä 1,4 päivää). 
 
Asiointiliikenne 
 
Kunta järjesti kutsutaksimuotoista asiointiliikennettä seuraaviin suuntiin: Vaarakylä, Rintelä, Parviai-
nen, Jurmu, Loukusa, Kosto, Inget, Metsäkylä sekä Pisto. Kuljetusten yhteyteen järjestettiin lisäksi 
sosiaalitoimen kuljetuksia. 
 
Asiointiliikenteen järjestämisestä aiheutui kunnalle nettomenoa 18.280,33 euroa (vuonna 2014 net-
tomenoa aiheutui 16.672,15 euroa). 
 
Muu toiminta 
 
Kertomusvuonna maksettiin vapaaehtoisia avustuksia seuraavasti: 
 
• Taivalkosken 4H-yhdistys: neuvojan palkkaukseen 13.000 euroa (vuonna 2014 13.000 euroa) ja 

koululaisten kesätyöllistämiseen 16.000 euroa (vuonna 2014 15.000 euroa). Viimeksi mainitun 
avustuksen avulla 4H-yhdistys työllisti 68 nuorta kahden tai useamman viikon pituisiin työsuhtei-
siin. 

• Kylätoimikunnat/Kyläseurat: toiminta-avustuksia yhteensä 4.150 euroa ja kyläasiatyöryhmän 
työhön osallistumiseen 1.250 euroa. 

• Metsä-Veikot 85 ry: Vuonna 2016 järjestettävien maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM-
kisojen järjestämiseen 20.000 euroa ja taivalkoskelaisten edustushiihtäjien (Topias Tyni, Salla 
Loukusa ja Pinja Buller) harjoittelustipendeihin liittyvää sponsorointisopimusta varten 5.000 eu-
roa. 

• Taivalkosken Kuohu ry: Veteraanien mäkihypyn MM-kisojen järjestämiseen 2.500 euroa ja Riku 
Voutilaisen valmentautumiseen kumparelaskukisoihin 2.000 euroa. 
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• Kiinteistö Oy Siikataival: seurakunnalta vuokratun tontin vuokraan 600 euroa. 
• Team Kopero ry: Porojen kultakellokilpailun järjestelyihin 2.000 euroa. 
• Taivalkosken A-kilta ry: Yöttömän yön soututapahtuman tukemiseen 800 euroa. 
• Kulttuuriosuuskunta Mielleyhtymä: Avustus saksalaisten vuosina 1942 – 1944 rakentamasta 

radasta tehtävän dokumentin valmistamiseen. 
 
Kertomusvuonna maksettiin jäsenmaksuja seuraavasti: 
 
• Pohjois-Pohjanmaan liitto 28.951 euroa 
• Suomen Kuntaliitto 13.074 euroa 
• Kunnallinen työmarkkinalaitos 2.768 euroa 
• Oulun Kauppakamari 447 euroa 
• Rajaseutuliitto 100 euroa 
• Koillismaan Leader ry 15 euroa. 
 
Talous- ja velkaneuvonta  
 
Talous- ja velkaneuvonnan Taivalkoskella 1.1.2009 alkaen on hoitanut Kainuun maakunta                
-kuntayhtymän talous- ja velkaneuvoja. Vuosilta 2009 ja 2010 talous- ja velkaneuvonnasta ei tullut 
kunnalle kustannuksia. Kunnanhallitus hyväksyi päätöksellään 22.11.2010 § 370 Kainuun maakunta 
-kuntayhtymän esityksestä sopimuksen, jonka perusteella talous- ja velkaneuvonnasta tulee jatkos-
sa kunnalle kustannuksia vuodessa enintään yksi euro/asukas. Kunnanhallitus hyväksyi päätöksel-
lään 3.12.2012 § 405 Kainuun maakunta -kuntayhtymän esityksestä jälleen uuden sopimuksen, 
jonka perusteella talous- ja velkaneuvonnasta tulee jatkossakin kunnalle kustannuksia vuodessa 
enintään yksi euro/asukas. Kunnan maksettavaksi jäävien kustannusten määrä riippuu siitä, saako 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä kustannuksiinsa valtiolta ns. lisäosuutta. 
 
Talous- ja velkaneuvojan vuodelta 2015 antamien tietojen mukaan talous- ja velkaneuvontaan tuli 
kertomusvuonna uusia asiakkaita 12 ja entisiä oli 2. asiakkaita (vuonna 2014 taivalkoskelaisia asi-
akkaita oli 34, joista uusia asiakkaita oli 11). Taivalkosken kunta maksoi talous- ja velkaneuvonnan 
hoitamisesta kertomusvuonna Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 2.989 euroa (3.511 euroa vuon-
na 2014). 
 
Matkailu 
 
Matkailupalvelut, joihin sisältyi muun muassa matkailuneuvonta, tuotettiin ostopalveluna Taivalkos-
ken Matkailuyhdistys ry:ltä. Ostopalvelusta aiheutui kunnalle kustannuksia 10.000 euroa. Matkai-
luyhdistys järjesti Front Office -matkailuneuvonnan Taivalkosken ABC:llä. Neuvonta oli lähinnä esit-
teiden esilläpitoa ja videokuvatarjontaa. ABC lopetti palvelutoiminnan Taivalkosken pisteessä mar-
raskuun alusta 2015. Tällöin esitteet siirrettiin jaettavaksi yhteispalvelupisteestä. Muu matkailuneu-
vonta jatkui entisen kaltaisena Jaqcueline Keskitalo-Weberin toteuttamana.  
 
Yhteistyötoiminta 
 
Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Taivalkosken kunnassa kuntien yhteis-
toimintalakiin (449/2007) sekä Taivalkosken kunnan ja työntekijäjärjestöjen välillä 29.5.1998 allekir-
joitettuun yhteistoimintasopimukseen. Yhteistoimintasopimus jätettiin kunnanhallituksen päätöksellä 
voimaan yhteistoimintalain voimaan tullessa 1.9.2007 siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa lain kans-
sa. 
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Yhteistoimintajärjestelmä käsittää 
• työyhteisötasoisen yhteistoiminnan, joka käsittää toimialoilla toimintayksiköissä päivittäin tapah-

tuvan vuorovaikutuksen 
• toimialan yhteistoiminnan (toimialakohtainen yhteistoimintaryhmä) 
• koko kunnan organisaation kattavan yhteistoiminnan (kunnan työyhteisötoimikunta). 
 
Jäseninä työyhteisötoimikunnassa ovat yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnanhallituksen mää-
räämä edustaja (kertomusvuonna Horsma Tuomo), kunnanjohtaja (kertomusvuonna Jukka Mikko-
nen), toimialajohtajat (kertomusvuonna Kirsi Alatalo, Pekka Turpeinen ja Raimo Varanka), työsuoje-
lupäällikkö (kertomusvuonna Petri Taivalkoski), työsuojeluvaltuutettu (kertomusvuonna Terttu Polo-
järvi) sekä ammattijärjestöjen valitsemat edustajat 7 henkilöä (kertomusvuonna Salme Hannula, 
Hietala Jaana, Hulkkonen Markku, Antti Kauppila, Paula Moilanen, Sarajärvi Ulla ja Kari Siika-
luoma). Kokouksiin on myös kutsuttu työsuojeluvaravaltuutetut Anne Vääräniemi ja Kai Ärling. Jä-
senistä puheenjohtajana kertomusvuonna toimi kunnanjohtaja Jukka Mikkonen ja varapuheenjohta-
jana toimialajohtaja Raimo Varanka.  
 
Työyhteisötoimikunnan sihteerinä kertomusvuonna toimi toimistosihteeri Marja-Liisa Pitkänen. Toi-
mikunta kokoontui viisi (5) kertaa ja käsitteli 36 asiaa. 
 
Työyhteisötoimikunnan annetut lausunnot ja käsitellyt aloitteet kertomusvuonna: 
 
• ohje hajusteiden käytöstä työpaikoilla 
• lausunto virka- tai työvapaalle jäävän henkilön työvälineiden yms. käyttöön liittyvät ohjeet 
• lausunto Taivalkosken kunnan työilmapiiri, työrauha ja luottamus asiasta kunnanhallitukselle 
• Savuton Taivalkoski -toimenpideohjelma sekä ohje savuttomasta työajasta 
• Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaryhmän esitys sairastamat-

tomuudesta palkitsemisesta 
• työajaksi luettava aika, kun asioidaan työterveyshuollon muissa toimipisteissä kuin Taivalkoskel-

la 
• talous- ja henkilöstöjohtajan viran lakkauttaminen ja siihen liittyvät muutokset hallintosääntöön 
• palkitsemisohjeessa tarkoitetun aloitetoimikunnan asettaminen kunnanhallituksen jäljellä ole-

vaksi toimikaudeksi. 
 
Toiminta 
 
• Ammattiyhdistysten luottamusmiehet osallistuivat vuoden 2015 aikana erilaisiin koulutustilai-

suuksiin aktiivisesti. Työyhteisötoimikunta maksoi ko. koulutuskustannuksia voimassa olevan 
koulutussopimuksen edellyttämällä tavalla. 

• Työsuojeluvaltuutetut osallistuivat vuoden 2015 aikana työsuojelua koskevien asioiden ajankoh-
taisiin koulutuksiin. 

 
Virkistystoiminta 
 
• Virkistysmäärärahasta kustannettiin työntekijöiden uimahalli- ja kuntosalilippujen hinnasta 2/3-

osaa. 
• Kulttuurin puolella maksettiin Taivalkoskella toimivien (Taivalkosken näyttämö ja Jokijärven 

näyttämö) teatterien kesäesitysten lipun hinnasta 5 euroa/osallistuja. 
• Työyhteisötoimikunnan kustantama kunnan työntekijöiden jouluruokailu järjestettiin Hotelli Her-

kossa. 
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Voimavarat 
 
Valtuusto hyväksyi päätöksellään 25.9.2015 § 66 hallintosääntöön muutokset, joilla kunnanhallituk-
sen alaista toimialajakoa muutettiin niin, että edellä kerrotusta toimialasta Yleisjohto ja hallinto sekä 
elinkeino- ja maaseutuasiat tuli toimiala Yleisjohto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat ja edellä kerro-
tusta toimialasta Talous- ja henkilöstöpalvelut tuli toimiala Hallinto- ja talouspalvelut. Edellä mainitut 
johtosääntömuutokset tulivat voimaan 30.9.2015. Tämän perusteella kunnanhallituksen alaisuudes-
sa oli 31.12.2015 henkilöstöä seuraavasti: 
 
Yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toi miala 
 
Henkilöstöä oli toimintayksiköittäin seuraavasti: 
 
Yleisjohto : kunnanjohtaja ja osa-aikainen (50 %) suunnittelusihteeri. 
 
Toimialan henkilöstö 31.12.2015 oli yhteensä 1,5 henkilöä.  
 
Hallinto- ja talouspalvelujen toimiala 
 
Henkilöstöä oli toimintayksiköittäin seuraavasti: 
 
Hallintopalvelut: kunnansihteeri, keskusarkistonhoitaja ja palvelusihteeri. 
Talouspalvelut:  pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä.  
Henkilöstöpalvelut:  kolme palkanlaskijaa, joista yksi oli virkavapaalla ja yksi oli työvapaalla.  
Yhteispalvelupiste:  palveluneuvoja (määräaikainen). 
 
Toimialan henkilöstö 31.12.2015 oli yhteensä 8 vakinaista henkilöä, joista yksi palkanlaskija oli vir-
kavapaalla ja yksi palkanlaskija oli työvapaalla. Työvapaalla olleella palkanlaskijalla oli sijainen. 
Vakinaisten henkilöiden lisäksi oli palkattuna yhteispalvelupisteeseen edellä mainittu määräaikainen 
palveluneuvoja. 
 
Tunnusluvut 
 

 Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Kunnanhallituksen kokousten lukumäärä 23 22 
Vuosikate €/asukas 377 687 
Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 10,5 9,5 
Käsitellyt maataloustukihakemukset,      
kappalemäärä 

 
400 

 
489 

Aktiivimaataloustilat, kappalemäärä 76 74 
Peltoa viljelyksessä keskimäärin/tila ha 20,50 20,27 
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Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten  
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTATUOTOT 80 080 0 80 080 96 058,80 -15 978,80 
TOIMINTAKULUT  -3 185 613 704 690 -2 480 923 -2 241 105,35 -239 817,65 
TOIMINTAKATE  -3 105 533 704 690 -2 400 843 -2 145 046,55 -255 796,45 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

  
-339 945 

 
0 

 
-339 945 

 
-349 498,38 

 
9 553,38 

       
Laskennalliset erät  0 0 0 655 389,00 -655 389,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -3 445 478 704 690 -2 740 788 -1 839 155,93 -901 632 07 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  0 0 0 0,00 0,00 
Toimintakulut  -72 253 0 -72 253 -82 398,23 10 145,23 
Toimintakate  -72 253 0 -72 253 -82 398,23 10 145,23 
Tilikauden yli-/alijäämä  -72 253 0 -72 253 -82 398,23 10 145,23 
       
 
Toimintakulujen määrärahan vähennys 704.690.euroa koostuu seuraavista määrärahan muutok-
sista: eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuihin varattiin määräraha kun-
nanhallituksen määrärahaan ja kyseistä määrärahaa siirrettiin lautakunnille ko. eläkevakuutus-
maksuihin 712.690 euroa, joka näkyy jäljempänä vastaavasti lautakuntien kohdalla määrärahan 
lisäyksenä. Lisäksi valtuusto päätti päätöksellään 4.6.2015 § 38 Taivalkosken kunnan osallistumi-
sesta Iijoen vesistövisio -hankkeeseen ehdollisena enintään 18.000 eurolla, minkä perusteella 
kunnanhallitukselle myönnettiin vuodelle 2015 lisää määrärahaa 3.000 euroa. Lisäksi valtuusto 
päätti päätöksellään 22.6.2015 § 50, että Taivalkosken kunta solmii Metsä-Veikot 85 ry:n kanssa 
sponsorointisopimuksen edustushiihtäjien (Topias Tyni, Salla Loukusa ja Pinja Buller) harjoittelu-
stipendiä varten vuosiksi 2015 ja 2016 siten, että sopimuksen arvo on molempina vuosina 5.000 
euroa. Tämän perusteella mainitulla päätöksellä valtuusto myönsi kunnanhallitukselle vuodelle 
2015 lisää määrärahaa 5.000 euroa. 
 
Toimintakatteen poikkeama aiheutui pääosin seuraavien toimintayksiköiden poikkeamista:  
 
- Kunnanhallituksen toimintakate alittui 27.420,38 euroa. 
- Suhdetoiminnan ja edustuksen toimintakate ylittyi 7.445,59 euroa. 
- Ystävyyskuntatoiminnan toimintakate alittui 6.980,86 euroa. 
- Elinkeinoprojekteille varattu määräraha alittui 7.441,84 euroa. Projektien toteutuma on kerrottu 

edellä kohdassa Hankkeet . 
- Maaseutupalvelujen toimintakate alittui 12.247,48 euroa. Merkittävin osa alituksesta aiheutui 

siitä, että avustuksiin varattu määräraha ei kulunut suunnitellusti. 
- Yhteispalvelupisteen toimintakate alittui 3.749,97 euroa. 
- Hallintopalvelujen toimintakate alittui 3.263,88 euroa. 
- Muun toiminnan toimintakate alittui 8.835,85 euroa. 
- Yhteistyötoiminnan toimintakate alittui 24.175,04 euroa. 
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- Kirjanpidon toimintakate alittui 22.945,66 euroa. 
- Henkilöstöhallinnon toimintakate alittui 29.861,15 euroa. 
- Taloussuunnittelun toimintakate alittui 26.885,67 euroa. 
- Ict-palvelujen toimintakate alittui 84.643,43 euroa (pääosa poikkeamasta aiheutui LapIT:ltä ostet-

taviin palveluihin varatun määrärahan alittumisesta). 
 

Kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja taloussuunnittelun toimintakatteen alittuminen johtui pääosin 
siitä, että määrärahoja varatessa oli varauduttu siihen, että kunnassa on kertomusvuonna talous- ja 
henkilöstöjohtaja, jota ei kuitenkaan ollut koko vuonna. 
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3.1.5 Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä vaikuttamalla suotuisten elin- ja 
kasvuolojen kehittymiseen sekä lisäämällä yksilöiden ja yhteisöjen vastuuntuntoa omasta jokapäi-
väisestä toiminnasta, terveydestään ja ympäristöstään tukemalla ennaltaehkäisevää terveyttä edis-
tävää käyttäytymistä ja omatoimista suoriutumista alueellisesti ja yhteistoiminnallisesti.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvat neljään toimintayksikköön: 
 
Hallinto- ja erityispalvelut (hallinto) 
Lääkäripalvelut (lääkäripalvelut, erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto) 
Terveyspalvelut (avopalvelut, laitospalvelut sekä asumis- ja kotipalvelut) 
Sosiaalipalvelut (sosiaalityö ja kehitysvammatyö) 
 
Toimialan arvot 
 
Yhteisölliseen ihmisen hyvinvointiin: 
- asukas - ja asiakaslähtöisesti 
- osaavasti ja yhteistoiminnallisesti 
- tuloksellisesti ja vaikuttavasti 
- yrittäjyyttä tukien ja lähellä kuntalaista. 
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Hallituksen linjausten mukaisesti Suomeen on tulossa 18 maakuntapohjalle rakentuvaa itsehallinto-
aluetta, joista 15 järjestää itse oman alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Kolme muuta aluetta tuli-
sivat järjestämään palvelut tukeutuen toiseen itsehallintoalueeseen. Vastuu sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämisestä siirtyy suunnitelmien mukaan kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille 
1.1.2019. Itsehallintoalue tuottaa tarvittavat palvelut itse tai yhdessä toisen itsehallintoalueen kans-
sa. Itsehallintoalue voi käyttää myös järjestöjen tai yksityisten palveluntuottajien tuottamia palveluja.  
 
Kansallisten linjausten myötä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valmistelu jatkuu alueilla. Halli-
tus tulee antamaan eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi vuoden 
2016 aikana ja vuonna 2017 tulisivat perustettaviksi itsehallintoalueiden siirtymä- ja muutoshallin-
not.  
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Hallinto- ja erityispalvelut (hallinto ja eläinlääkintähuolto) 

 
Henkilöstövoimavarat kohdennetaan oikein ja osaamis ta kehitetään palvelutarpeen mukai-
sesti.  
 
Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeen tavoitteena on ollut työmahdollisuuksien etsiminen pitkäai-
kaistyöttömille, vajaakuntoisille ja vaikeasti työllistyville sekä heidän työmarkkinavalmiuksiensa ja 
toimintakykynsä edistäminen. Palkkatuella työllistetään keskimäärin 15 henkilöä, työkokeilumahdol-
lisuuksia järjestetään kysynnän mukaan. Hankkeen toteuttaja on Voimistelu- ja urheiluseura Taival-
kosken Kuohu ry. Sosiaali- ja terveystoimen rooli on ollut hankkeen osalta tarjota työpaikkoja hank-
keen kohderyhmälle, toimia asiantuntijajäsenenä hankkeen ohjausryhmässä, sekä rahoittaa osuu-
dellaan hanketta.  
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Eläinlääkintähuolto järjestettiin yhteistoiminta-alueella.  
 
Peruspalveluiden henkilöstöä on pyritty kouluttamaan niin, että mahdollisimman paljon palveluita 
voidaan toteuttaa lähipalveluina ja erityispalveluista on mahdollista palata nopeasti takaisin perus-
palveluihin. Myös asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen on panostettu, tähän yhtenä kei-
nona on palveluohjaus. 
 
Sosiaali- ja terveystoimi on kehittänyt toimintamalleja kohdennetusti tarvelähtöisesti. Ulkopuolista 
osaamista on käytetty kehittämistyön tukena.  
 
Lääkäripalvelut (lääkäripalvelut, erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto) 
 
Lääkäripalveluita hoidetaan omana toimintana ja osi ttain ostopalveluina. Tavoitteena on jär-
jestää palvelut hoitotakuun mukaisesti.  
 
Lastenlääkäri, lasten- ja nuortenpsykiatri, psykiatri, toiminta- ja puheterapiapalvelut hankittiin osto-
palveluina eri palvelujen tuottajilta. Lasten- ja nuortenpsykiatri ei kevään jälkeen enää käynyt pitä-
mässä Taivalkoskella etäpäiviä. Asumispalveluyksikkö Sinikellosta on ostettu 8 ympärivuorokautista 
asiakaspaikkaa ja lisäksi päivä- ja intervallipaikkoja. Sinikellon käyttöpäiviä oli vuonna 2015 yhteen-
sä 3.588 vuorokautta, joka oli 668 vuorokautta yli sopimuksen. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi 
hankkii ostopalveluna lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen palveluita.  
 
1.1. – 28.2.2015 hammashoitolassa toimi yksi virkahammaslääkäri sekä ostopalveluna kolme 
hammaslääkäriä siten, että yksi on toiminut kokoaikaisesti neljänä työpäivänä viikossa. Toinen 
hammaslääkäri on toiminut osa-aikaisesti kolmena päivänä viikossa (noin 10 h/pv). Kolmas osa-
aikainen hammaslääkäri on hoitanut ainoastaan oikomishoitoa tarvitsevat asiakkaat (noin 10 h/pv) 
Hänen työpäiviään oli yksitoista vuoden 2015 aikana.  
 
Vuoden 2015 alusta voimaan tulleen asetuksen perusteella suun terveydenhuolto on järjestettävä 
siten, että tarvittaessa hammaslääkärin palvelut ovat saavutettavissa mihin vuorokauden tahansa. 
Omassa kunnassa hammaslääkärin särkyvastaanoton on toimittava virka-aikana. Vastaanoton jär-
jestäminen koko virka-ajaksi vaatii ainakin osittaista poikkeamista aiemmin käytössä olleista toimin-
tatavoista.  
 
Olemme Taivalkosken tilanteessa päätyneet toimintatapaan, jossa yksi hammaslääkäri on töissä 
jokaisena arkipäivänä aloittaen pitkällä työpäivällä 8.00 – 16.00 maanantaina ja toinen hammaslää-
käri on töissä neljänä päivänä viikossa tiistaista perjantaihin 7.30 – 16.00. Virka-ajan ulkopuolinen 
päivystys kello 16.00 – 21.00 ja viikonloppupäivystys järjestetään Oulun seudun ja Pohjois-
Pohjanmaan kuntien ja kuntainliittojen välisenä yhteistyönä OYS:ssa ja yöaikaisen päivystyksen 
hoitavat OYS:n suukirurgian poliklinikan lääkärit. Päivystys on alkanut  4.5.2015  tässä muodossa.  
 
Suun terveydenhuollon valistushoitaja piti terveysneuvontatunnin suun hoidosta kaikille luokka-
asteille huhti-toukokuun aikana ja lisäksi syksyn aikana. Suuhygienisti ja valistushoitaja ovat teh-
neet palvelukeskus Katajan asukkaille suun terveystarkastuksia vuoden 2015 aikana. Tarpeen vaa-
tiessa asukas on ohjattu hammaslääkärin vastaanotolle. Lisäksi valistushoitaja on käynyt kouluissa, 
työkeskuksessa ja eri palveluasumisyksiköissä.  
 
Alle kouluikäiset kutsuttiin suuhygienistin vastaanotolle suun terveystarkastukseen ensimmäiselle 
käynnille 3-vuotiaana ja sen jälkeen yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti ½ - 1½ vuoden vä-
lein. Koululaiset kutsutaan hammashoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hammaslää-
käreiden tekemät, lain velvoittamat 1-, 5.- ja 8.-luokkalaisten tarkastukset ovat ajan tasalla. Oiko-
mishoidon erikoishammaslääkäri piti kolme vastaanottopäivää.  
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Terveyspalvelut 

 
Avopalveluiden kehittäminen hoitotakuun toteutumise n mukaisesti. Hoidonporrastuksen 
oikeanlainen toteuttaminen ja työprosessien sisällö llinen kehittäminen asiakaslähtöisesti.  
 
Laboratorio toimi vuoden aikana sekä analyysi että näytteenottolaboratoriona henkilöstötilanteen 
mukaan. Laboratorion remontti valmistui syksyllä 2015, mikä on helpottanut näytteiden analysointia 
omassa laboratoriossa.   

 
Radiologian toiminta oli tauolla kesäkuun puolesta välistä elokuun loppuun. Tutkimukset ostettiin 
Kuusamon terveyskeskuksesta. Elokuun jälkeen toiminta on jatkunut normaalina. Mammografia 
seulontatutkimukset tehtiin keväällä röntgenin tiloissa.  
 
Poliklinikan toimintaa on arvioitu asiakaspalautteiden ja työntekijöiden työtyytyväisyyskyselyn perus-
teella. Vastausten perusteella asiakastyytyväisyys on arvioitu hyväksi.  
 
Kuntoutuksen toiminta toteutui ennakoidusti ottaen huomioon terveyskeskuksen remontin tuomat 
toiminnan muutokset. Väliaikaisten kuntoutuksen tilojen vuoksi ovat kotikäynnit asiakkaiden luo li-
sääntyneet merkittävästi. Kuntoutus on kiinteästi osallistunut vuodeosaston toiminnan kehittämi-
seen. Uudet kuntoremonttijaksot alkoivat marraskuussa. Fysioterapia on ollut vuodeosaston käytet-
tävissä mahdollisuuksien mukaan ilta- ja viikonloppuaikoina. Veteraanikuntoutus toteutui suunnitel-
lusti.  
 
Väestön ikääntyessä ja ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ovat lisänneet kodinmuutostöitä ja 
apuvälineiden lainaamista tai myöntämistä lääkinnällisenä kuntoutuksena. Syyskuun alussa alka-
neet 75-vuotiaille kuntalaisille tehtävät hyvinvointia lisäävät kotikäynnit ovat omalta osaltaan lisän-
neet em. muutostöitä ja  apuvälineiden lainaamista.  
 
Äitiysneuvolan työhön on kuulunut raskauden seuranta ja siihen liittyvä tutkimukset, synnytykseen 
valmentaminen, vastasyntyneestä ja lapsivuodeäidistä huolehtiminen. Äitiysneuvolassa tehdään 
raskausviikolla 12 – 14 koko perheen laaja terveystarkastus. Alkuvuonna oli paljon synnytyksiä 
edellisvuoteen verrattuna. Joukkotarkastus papanäytteiden ottaminen toteutui syksyn aikana.  
 
Lastenneuvolakäynnit toteutuivat asetuksen mukaisesti ja perheet käyttävät lastenneuvolapalveluita 
kiitettävästi. Kuukauden ikäisen lapsen perheeseen tehdään edelleen kotikäynnit yhdessä perhe-
työntekijän kanssa.  
 
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1, 5. ja 8. luokan terveys-
tarkastukset ovat laajoja. Laajat terveystarkastukset tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyös-
sä. Terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Lääkärintarkastukset on saatu tehtyä sovi-
tusti, hyvän lääkäritilanteen ansiosta.  
 
Neuvolassa on aloitettu työttömien terveystarkastukset, joita kouluterveydenhoitaja koordinoi. Tar-
kastukset on saatu hyvin käyntiin ja ne on koettu asiakkaille tarpeellisiksi. Terveydenhoitaja on 
myös aloittanut tekemään lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksiä puhe- ja toimintaterapiasta sekä 
silmälääkärilähetteistä koululaisille.  
 
Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat tarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Oppilaiden Opis-
kelijaterveydenhuollon toimintamalli ja käytännöt on päivitetty. Lukion siirryttyä yläkoulun tiloihin, on 
aloitettu viikoittainen sairausvastaanotto lukion opiskelijoille yläkoululla. Jokijärven yksikössä on 
OSAOn opiskelijoiden sairasvastaanotto kerran viikossa.  
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Neuvolan perhetyöntekijä tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa sivistystoimen kanssa. Perheker-
ho toimii kirjastolla ja toimintaa suunnitellaan yhteistyössä kirjastotoimenjohtajan, vapaa-aikatoimen 
ja Päätalo-instituutin kanssa. Perhekerho on kasvattanut suosiotaan koko toiminnassa olo ajan ja 
kävijöitä on parhaimmillaan ollut yli viisikymmentä. Perhetyöntekijä ja terveyskeskuspsykologi ovat 
aloittaneet yhdessä vilkkaiden lasten vanhemmille suunnatun Peppi ja Eemeli -keskusteluryhmän.  
 
Terveyskeskuspsykologin työ on Taivalkoskella paitsi perinteistä ennaltaehkäisevää mielenterveys-
työtä, mutta myös osallistumista koulupsykologiseen ja perheneuvolatyyppiseen työhön. Taivalkos-
kella terveyskeskuspsykologi auttaa vanhempia lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa, elämän-
muutostilanteissa ja henkilö- ja perhekohtaisissa kriiseissä. Psykologi tekee psykologisia tutkimuk-
sia pienten lasten tutkimuksista vanhusten muisti- ja toimintakykytutkimuksiin sekä työ- ja toiminta-
kykyarvioita psykiatrien ja terveyskeskuslääkäreiden pyynnöstä. Kuluneen puolivuotiskauden työllis-
tävin osa-alue on ollut kouluikäisten lasten ja nuorten tutkiminen ja terapiat.  
 
Irti huumeista ryhmä läheisille on toteutunut Kuusamossa ja Taivalkoskella vuorokuukausin. Jär-
venpään sosiaalisairaalan kanssa yhteistyössä on toteutettu tammikuun puolivälistä saakka päihde-
kuntoutujien vertaisryhmä nettivälitteisesti. Ryhmä kokoontumisista on Laurea ammattikorkeakoulun 
opiskelijat tehneet opinnäytetyön. Päihdetyön toimesta järjestettiin Taivalkosken A-Killan kanssa 
kymmenen kertaan vesijumppaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. AA-ryhmä on puolestaan 
aloittanut toimintansa toukokuulla. Syyskuussa aloitti Mindfulness ryhmä kokoontumiset. Laitos-
päihdekuntoutuksessa oli vuoden 2015 aikana viisi asiakasta. Sosiaalitoimen ja päihdetyön yhteis-
työnä järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana Tervassalon päihde-, mielenterveys- ja hyvinvointipal-
veluiden kanssa neljän päivän intensiivinen havahdutuskurssi päihderiippuvaisille. Erityisryhmien 
tukiasuminen ja palveluohjaus on lähtenyt hyvin käyntiin ja ohjaajien kanssa on tehty tiivistä yhteis-
työtä, jotta tukiasuminen sujuisi vielä paremmin. Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä seurakun-
nan, tukiasuntojoen ja Tolokuntuvan kanssa kaksipäiväinen hyvän mielen leiri Jokijärven leirikes-
kuksessa.  
 
Psykiatri Asko Niemelä on kouluttanut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä psykiatriseen diag-
nosointiin. Tavoitteena on, että peruspalveluiden työntekijät voivat tehdä mahdollisimman laajan 
psykiatrisen kartoituksen, mikä vapauttaa psykiatrin resurssia hänen varsinaiseen ydintehtäväänsä. 
 
Omaishoidon asiakkaiden määrä lisääntyi vuoden 2015 aikana noin 20 hoitajalla. Heitä oli 
31.12.2015 tilanteen mukaan 80. Tämä tarkoitti, että talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät 
88.000 euroa. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien hoitojaksot on järjestetty vuodeosastolla, 
Pihlajassa tai Katajassa riippuen hoidettavan toimintakyvystä. Omaishoitajien vapaapäiväjärjeste-
lyissä on sovellettu myös vapaapäivän palveluseteliä. Myös toimeksiantosopimuksella järjestettävät 
vapaapäivät ovat kasvattaneet suosiotaan (12 kpl). Omaishoitajat ovat voineet valita vapaapäivien 
sijasta Omaishoidon kotihoidon tuki- ja hoivapalvelusetelin, jossa on mahdollista ostaa palveluntuot-
tajilta sopivaa palvelua kotona asumista tukemaan. Tämän vaihtoehdon valitsi vapaapäivien sijasta 
kuusi omaishoitajaa. Omaishoitajille järjestettiin Taivalvaaran monitoimitalolla joulukuussa puurojuh-
la.  
 
Ikäneuvola muutti nimensä Ikäkammariksi ja on ollut avoinna kerran viikossa kahden tunnin ajan 
sekä tarvittaessa ajanvarauksella. Ikäkammarissa on tavattavissa palveluohjaaja, muistihoitaja ja 
tarvittaessa sairaanhoitaja. Omaishoitajien kahvila jatkoi tauon jälkeen toimintaansa muistikahvilaan 
yhdistettynä Katajan Pirtin tiloissa kerran kuukaudessa. Runoryhmä aloitti kokoontumiset niin ikään 
Katajan Pirtin tiloissa marraskuussa. Ryhmä kokoontuu palveluohjaajan, muistihoitajan sekä va-
paaehtoisen vetäjän johdolla kerran kuukaudessa tarinallisten runojen parissa. Yhteistyö SPR:n 
Ystäväpalvelun kanssa on ollut erittäin aktiivista. Ystäväpalvelun henkilöt ovat mahdollistaneet van-
husten ulkoilut lähes viikoittain. Myös yhteistyö seurakunnan kanssa on laajentunut ja monipuolistu-
nut. Pihlajassa on toiminut kansalaisopiston kurssi ”Äläpä hättäile” ja Pihlajan ja Katajan asukkaille 
puolestaan Potkua porukkaan -kerho.  
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Kotisairaanhoidon muutto Katajan toimitiloihin toukokuussa mahdollisti Katajan, kotisairaanhoidon 
ja kotipalvelun yhdistymisen kotihoidoksi eli kotona asumisen mahdollisuuden palvelut.  
 
Vuoden 2015 alussa otettiin kotihoidossa käyttöön mobiilipalvelut, joka on koettu aikaresursseja 
lisäävänä. Palveluasunnoissa oli 31.12.2015 tilanteen mukaan yhteensä 78 yli 75-vuotiasta asukas-
ta.  
 
Vuodeosaston keskimääräinen käyttöaste oli 86,2 %, hoitopäiviä oli 8.910. Ulkopaikkakuntalaisten 
hoitopäiviä oli 162 ja vuorokautinen potilasvaihtuvuus oli 2,5. Alkuvuodesta 2015 ei voitu tarjota 
ympärivuorokautista jatkohoitopaikkaa remontin vuoksi. Remontin valmistuttua on OSYP:n yhteis-
päivystykselle tarjottu jatkohoitopaikkaa ulkopaikkakuntalaisille. Hoitopäivien vähenemiseen vaikutti 
myös pitkäaikaissairaiden määrän tavoitteellinen väheneminen.  
 
Vuodeosaston remontoidut tilat (34 asiakaspaikkaa) otettiin käyttöön kokonaisuudessaan touko-
kuun alussa. Remontin myötä toimintaympäristö saatiin kokonaisvaltaista kuntoutumista tukevaksi. 
Uusi päiväsali osaston keskellä on aktiivisessa käytössä. Neljän hengen huoneet muutettiin kolmi-
paikkaisiksi. Kuntoutussairaalan toimintamalli on muotoutumassa osakasi osaston toimintakulttuu-
ria. Kehittämistyötä on jatkettu kestävän hyvinvoinnin Taivalkoski -teemalla. Kehittämistyölle on 
asetettu tavoitteet: pitkäaikaispotilaiden paikka, tuotetaan kotiin sairaalasta paikka muille paikka-
kunnille. kuntoremonttiviikko, vuodeosaston nimen muuttaminen ja seinien avaaminen (verkossa 
tapahtuva työ).   
 
Asiakkaan kuntoutus alkaa jo hoidon alussa, yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Fysiote-
rapeutti työskentelee päivittäin osastolla. Asiakaslähtöisessä kotiuttamisprosessissa on koettu tur-
vallisena ja hyvänä kotiuttamista edeltävät yhteispalaverit sekä niin sanottu katkokotiutus. Uutena 
yhteistyön muotona on ollut seurakunnan diakoniatyöntekijän keskustelu- ja teeillat.  
 
Yhteistyötä poliklinikan ja vuodeosaton välillä on lisätty. Käytänteeksi on otettu ilta- ja viikonloppuai-
kana annettavat hoitajan ajat, toimenpiteitä, jotka voidaan luontevasti hoitaa osastolta käsin.  
 
Sosiaalipalvelut 

 
Sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan/perheen elämä nhallinnan ja omatoimisuuden edistä-
minen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Sosiaalihuol tolain mukaiset sosiaalipalvelut järjes-
tetään asetuksen mukaisesti ja asetetuissa aikarajo issa.  
 
Uusi Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) tuli voimaan asteittain. Sosiaalihuoltolakia muutettiin 
1.1.2015 lapsiperheiden kotipalvelun osalta 1.4.2015 muun sosiaalihuoltolain osalta ja 1.1.2016 
muutettiin lastensuojelulain kiireellisen sijoituksen perusteita. Sosiaalihuoltolain uudistaminen on 
ollut pitkään vireillä. Muutoksella tavoitellaan painopisteen siirtämistä erityispalveluista yleispalve-
luihin ja ehkäisevään työhön.  
 
Osa lastensuojelulain mukaisista tukitoimista on siirretty sosiaalihuoltolain mukaisiksi palveluiksi. 
Näitä ovat perhetyö, tukihenkilöt ja -perheet sekä vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena on madaltaa 
tuen hakemisen kynnystä ja turvata perheille tuki ilman lastensuojelun asiakkuutta.  
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Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, kun sosiaalityöntekijä on todennut palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella, että lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä 
tai lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttä ja kehitystään ja lapsi tarvitsee lastensuojelulain 
mukaisia palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelun avohuoltona voidaan peruspalveluiden lisäksi jär-
jestää esimerkiksi tehostettu perhetyötä tai perhekuntoutusta. Kiireellisen sijoituksen ehtoja tiuken-
nettiin 1.1.2016 alkaen lastensuojelulain muutoksen myötä. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti vain 
jos huostaanoton edellytykset täyttyvät ja lapsi on välittömässä vaarassa. 
 
Aikuissosiaalityön asiakkaiden elämäntilanteet ovat usein hyvin haasteellisia ja monitahoisia. Asi-
akkaiden henkilökohtaiset ongelmat liittyvät usein yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten työttömyyteen 
ja perusturvan heikkouteen. Palvelutarpeen arviointi on henkilön/perheen kokonaistilanteen arvioin-
tia ja selvittelyä, jolla pyritään selvittämään muun muassa arkielämän hallinnan, asumisen ja asun-
nottomuuden, köyhyyden ja toimeentulo-ongelmien, päihde- ja mielenterveysongelmien, syrjäytymi-
sen ja osallisuuden, työttömyyden ja yksinäisyyden asettamia haasteita. Palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella päätetään tarvittavista palveluista ja tukitoimista sekä laaditaan tarvittaessa erillinen 
asiakassuunnitelma. Asiakkaalle tai perheelle nimetään omatyöntekijä sosiaalihuollon asiakkuuden 
ajaksi. Omatyöntekijältä vaaditaan tarkoituksenmukainen em. kelpoisuuslain mukainen sosiaalihuol-
lon koulutus. Omatyöntekijällä on oltava sosiaalityöntekijän kelpoisuus, mikäli sosiaalihuollon tarve 
johtuu oleellisilta osin asiakkaan vaikeista elämänhallinnan ongelmista ja päätöksenteko edellyttää 
palvelujen yhteensovittamista ja runsaasti yksilöllistä harkintaa. Kun lapsi on sosiaalihuollon asiak-
kaana, lapsen omatyöntekijän tulee tavata lapsi riittävän usein henkilökohtaisesti. Sosiaalihuoltola-
kiin on tullut uutena pykälänä sosiaalinen kuntoutus (17 §), jolla tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaa-
liohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäy-
tymisen torjumiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. 
 
Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia on ollut 189, joka on 31 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Alle 25-vuotiaita näistä on ollut 62 (perheen päämiehen mukaan). Täydentävää toimeentu-
lotukea on myönnetty 110 kotitaloudelle. Yhteensä toimeentulotukea saavia kotitalouksia on ollut 
vuoden aikana 217, joka on 33 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalista luottoa ei ole myön-
netty vuonna 2015.  
 

 2010 2013 2014 2015 
Perustoimeentulotuki       663.022,62 481.511,59       425.368,97 362.759,00 
Täydentävä toimeentulotuki         66.640,07   54.879,71         46.220,07   41.083,00 
Ehkäisevä toimeentulotuki         10.682,90   12.725,79           6.671,32     6.489,00 

 
Tolokuntupa järjestää sosiaalihuoltolain mukaista työ- ja päivätoimintaa. Laissa kuntouttavasta työ-
toiminnasta säädetään kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja aktivointisuunnitelmien tekemi-
sestä. Kuntouttavalla työtoiminnalla laissa tarkoitetaan kunnan järjestämään toimintaa, jonka tarkoi-
tus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, ja jossa ei synny 
virka- tai työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavan 
työtoiminnan tavoitteena on asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen siten, että he jatkossa 
kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön. Kuntouttava työtoiminta tulee jär-
jestää asiakkaan yksilöllisen työ- ja toimintakyvyn mukaisesti siten, että se vastaa asiakkaan yksilöl-
lisiin tuen tarpeisiin. Tämä tarkoittaa palvelun räätälöintiä asiakkaan työ- ja toimintakykyä tukevaksi 
kokonaisuudeksi. 
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Lasten ja perheiden palveluissa on pyritty tuen tarpeiden varhaiseen arvioimiseen ja perheiden ko-
konaisvaltaiseen tukemiseen eri menetelmillä ja yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Monitoimi-
jainen Huolitiimi on kokoontunut säännöllisesti ja toiminta on vakiintunut osaksi palvelukokonaisuut-
ta. Taivalkosken kunta on sitoutunut Pohjois-Pohjanmaan liiton hyvinvointisopimuksen myötä Lap-
set puheeksi -toimintamallin käyttöönottoon kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Sosi-
aalitoimen henkilöstö on koulutettu toimintamallin käyttöön ja toimintamalli on otettu käyttöön sosi-
aalipalveluissa.  
 
Avohuollon tukitoimia on pyritty järjestämään varhaisessa vaiheessa ja siten on pyritty tukemaan 
perheen itsenäistä selviytymistä ja ehkäisemään ongelmien syvenemistä. Tukiperheitä ja tukihenki-
löitä on pystytty järjestämään lapsille ja perheille tarpeen mukaan ja tukiperhevalmennus alkaa 
tammikuussa 2015. Avohuollon taloudellisena tukitoimena on tuettu lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaa muun muassa laskettelulippujen ym. harrastusmaksujen osalta. 
 
Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-
seen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelua on lapsi- ja perhekoh-
tainen lastensuojelu, jota toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Las-
tensuojelutarpeen selvitys, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä 
sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. Kyse on las-
tensuojelutyöstä, jota tehdään lastensuojelun sosiaalityössä, kun on päätetty, että lapsi tai nuori on 
lastensuojelun asiakas. 
 
Lapsen kiireellisiä sijoituksia on tehty vuoden aikana 6. Huostaanotettuja lapsia oli vuoden lopussa 
6. Uusia huostaanottoja ei ole tehty vuoden aikana. Perhetyössä on kaksi perhetyöntekijää, joilla 26 
asiakasperhettä ja lapsiasiakkaita 49. Valvottuja/tuettuja tapaamisia on toteutettu sosiaalitoimistos-
sa yhteensä 26. Tapaamisten valvojana on toiminut perhetyöntekijä. 
 
Kaikille kehitysvammahuollon asiakkaille on laadittu palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan säännöl-
lisesti vähintään kerran vuodessa. Kehitysvammahuollon kirjoilla oli yhteensä 70 asiakasta, joista 
alle kouluikäisiä 1 ja kouluikäisiä 10. Kehitysvammatyön palveluohjaaja tukee perheitä kehitysvam-
maisten lasten kasvuun ja kehitykseen sekä kuntoutukseen liittyvissä asioissa tekemällä säännölli-
siä kotikäyntejä ja tiivistä yhteistyötä vanhempien, Tahkokankaan palvelukeskuksen ja muiden yh-
teistyötahojen kanssa. 
 
Ryhmäkoti Tuikun asukasmäärä 11 vakituista ja tilapäiskäyttäjiä kahdeksan (8). Toiminnassa huo-
mioidaan asiakkaan yksilöllinen avun ja tuen tarve sekä pyritään lisäämään asiakkaan osallisuutta 
muun muassa harrastustoimintaan osallistumisessa.  
 
Päivätoiminnasta siirtyi syksyllä 2014 Luovin valmentavaan opetukseen asiakkaita ja täten päivä-
toimintaan jäi vain 5 asiakasta. Päivätoiminnassa käy lisäksi 5 ryhmäkoti Tuikun asiakasta vuoro-
päivinä. Luovin opetus tapahtuu omalla paikkakunnalla ja siinä on 8 opiskelijaa. Kahdesta avustajan 
paikasta täytettiin vain toinen ja hän avustaa valmentavan linjan opiskelijoita. Päivätoiminta toimii 
tällä hetkellä entisissä ammattikoulun tiloissa Opintiellä.  
 
Työkeskuksen kirjoilla 33 asiakasta. Avotyötoimintaa on kehitetty ja siihen osallistuu useampi asia-
kas työkeskuksesta sekä erityisryhmien tukiasumisen piirissä. Työtehtävät ovat laajentuneet, keik-
kaluontoisesti tehdään esim. lumitöitä, ruohon leikkaamista, halkotöitä, pienimuotoisia siivoustöitä, 
pihatöitä. Yhteistyötä on tehty nuorten työpajan, Tolokuntuvan, työkeskuksen sekä Taku:n hank-
keen Uutta Työtä Taivalkoskelle kanssa. 
 
Kolme asiakasta asuu ryhmäkodeissa oman kunnan ulkopuolella (Pattijoki, Simo ja Oulu).  
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Tahkokankaan palvelukeskuksesta ostetaan tutkimus ja kuntoutusarviopalveluita, laitoshoidossa ei 
enää ole asiakkaita.  
 

Aktivointisuunnitelma 44 38 asiakasta 
Kuntouttavan työtoiminta  32 asiakasta 1.473 toteutunutta työpäivää 
Aurausavustus 1 kpl  
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 43 henkilöä 1.605 yhdensuuntaista matkaa 
Toimeentulotukitalouksia 217 kotitaloutta alle 25-vuotiaita 62 
Välitystiliasiakkaita 29   
Päihdehuollon laitoskuntoutusvuorokaudet 147 hoitopäivää 6 asiakasta 

 
Toimeentulotukimenojen edelleen laskemiseen on vaikuttanut kotitalouksien määrän väheneminen 
(-31), tehostettu palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi sekä näiden avulla asiakkaiden ohjaus 
kuntouttavaan työtoimintaan, eläkeselvittelyjen kautta eläkkeelle, palkkatyöhön tai koulutukseen. 
Lain määräämässä toimeentulotuen käsittelyajassa sekä kiireellisen palvelutarpeen arvioimiseksi 
asetetussa määräajassa on pysytty. 
 
Päihdepalveluilla tarjotaan tukea, apua, hoitoa ja kuntoutusta päihteiden ongelmakäyttäjille ja hei-
dän läheisilleen. Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä elintapoja ja lisätään päihteisiin 
liittyvää tietoa. Päihderiippuvaisten palveluista säädetään päihdehuoltolaissa (41/1986), joka vel-
voittaa järjestämään palvelut sisällöltään ja laadultaan kunnassa esiintyvän tarpeen mukaiseksi. 
Avohoitoa koordinoi päihdetyöntekijä, joka on terveystoimen työntekijä. Laitoskuntoutuksen tarvetta 
arvioidaan yhdessä päihdetyötekijän ja moniammatillisen päihdetiimin kanssa. Päihdehuollon lai-
toskuntoutusta käytettiin 147 hoitopäivää 6 henkilölle. 
 
Erityisryhmien tukiasumiseen on panostettu, asiakkaita pyritään tukemaan itsenäiseen selviytymi-
seen elämän eri tilanteissa. Asumisen tukea on annettu 9 henkilölle omaan vuokra-asuntoon ja tu-
kiasuntojen asiakkaina on ollut 8 säännöllistä ohjausta tarvitsevaa ja 23 satunnaisesti ohjausta tar-
vitsevaa asiakasta. Lisäksi tukiasuntoja on tarvittaessa käytetty kriisiasuntona. Tukiasumisessa 
järjestetään ohjausta elämän hallintaan liittyvissä asioissa asiakkaiden tarpeiden mukaan sekä oh-
jausta vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

Yhteistyötä on kehitetty erityisryhmien tukiasumisen osalta avotyötoiminnan, päivätoiminnan, päih-
detyön ja psykiatrisen hoidon kanssa. 

 
Lastensuojeluilmoituksia 43 kpl 

 
13  
SHL:n mukainen 
palvelutarpeen 
arvointi 

11  
lastensuojelutarpeen 
selvitys 

 

Lapsen kiireellisiä sijoituksia 5 Huostaanotettuja 
lapsia 6 

Perhehoidossa 3  Laitoshoidossa 2  

Avohuollon tukitoimena 1    
Jälkihuollossa 6    
LS-perhetyön asiak. 29 perhettä 63 lasta 

 
  

Kuusamon penen asiakkaita 3 asiakasta 0 – 6 v. 0 7-15v. 2 Aikuisia 1 
Isyyden selvittäminen ja 
vahvistaminen 

20 kpl 
 

   

Lapsen huoltosopimuksia ja 
tapaamissopimuksia 

 
30 kpl 

   

Elatussopimuksia 20 kpl    
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Lastensuojelulain asettamia määräaikoja on pystytty pääsääntöisesti noudattamaan. Lastensuoje-
luilmoituksia on tullut vuoden aikana 43 kpl ja hakemuksia lastensuojelutarpeen arvioimiseksi 2. 
Ilmoitusten määrä on pysynyt suunnilleen samana viimeiset vuodet. Lastensuojeluilmoitusten pe-
rusteella tehdyt palvelutarpeen arvioinnit on tehty sosiaalityöntekijä – perhetyöntekijä työparina 
hyödyntäen muita yhteistyötahoja. 
 
Henkilökohtainen apu 8 asiakasta  
Kuljetuspalvelu 49 asiakasta 1.553 matkaa 
Asunnon muutostyöt 10 asiakasta  
Ryhmäkoti Tuikku 10 asiakasta  
Tahkokankaan palvelukeskus 0 asumispalvelupaikkaa ostopalveluna  
Työtoiminnassa 33 asiakasta  
Päivätoiminnassa 5 asiakasta  

 
Kaikille kehitysvammahuollon asiakkaille on laadittu palvelusuunnitelma, joka tarkistetaan säännöl-
lisesti vähintään kerran vuodessa. Kehitysvammahuollon kirjoilla oli yhteensä 70 asiakasta, joista 
alle kouluikäisiä 2 ja kouluikäisiä 9.  
 
Kehitysvammatyön palveluohjaaja tukee perheitä kehitysvammaisten lasten kasvuun ja kehitykseen 
sekä kuntoutukseen liittyvissä asioissa tekemällä säännöllistä kotikäyntejä ja tiivistä yhteistyötä 
vanhempien, Tahkokankaan palvelukeskuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  
 
Ryhmäkoti Tuikun asukasmäärä on 10 vakituista ja tilapäiskäyttäjiä kahdeksan (8). Toiminnassa 
huomioidaan asiakkaan yksilöllinen avun ja tuen tarve sekä pyritään lisäämään asiakkaan osalli-
suutta muun muassa harrastustoimintaan osallistumisessa.  
 
Päivätoiminnasta siirtyi syksyllä 2014 Luovin valmentavaan opetukseen asiakkaita ja täten päivä-
toimintaan jäi vain 5 asiakasta. Luovin opetus tapahtuu omalla paikkakunnalla ja siinä on 9 opiskeli-
jaa. Kahdesta avustajan paikasta täytettiin toinen ja hän avustaa valmentavan linjan opiskelijoita. 
Kesällä päivätoiminta siirtyi pois Karhutien kiinteistöstä ja toimii tällä hetkellä entisissä ammattikou-
lun tiloissa Opintiellä.  
 
Tukiasuntojen asukkaista neljä tarvitsee säännöllistä ohjausta ja 23 satunnaisesti. Tukiasumisessa 
järjestetään ohjausta elämän hallintaan liittyvissä asioissa asukkaiden tarpeiden mukaan sekä oh-
jausta vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  
 
Työkeskuksen kirjoilla on 29 asiakasta. Avotyötoimintaa on kehitetty ja siihen osallistuu useampi 
asiakas. Työtehtävät ovat laajentuneet, keikkaluontoisesti tehdään esimerkiksi lumitöitä, ruohon 
leikkaamista, halkotöitä, pienimuotoisia siivoustöitä, pihatöitä. Yhteistyötä on tehty nuorten työpajan, 
Tolokuntuvan, työkeskuksen sekä Taku:n hankeen Uutta Työtä Taivalkoskella kanssa.  
 
Laitoshoidossa Tahkokankaan palvelukeskuksessa on yksi asiakas sekä kolme asiakasta ryhmä-
kodeissa.  
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Toiminnan muu toteutuminen 
 
Hallinto- ja erityispalvelut   
 
Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi voitti Terveydenhuollon Tietoteko 2015 palkinnon validoimalla 
Lifecare työpöytää. Lifecare helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työsujuvuutta ja työproses-
seja poimien hoidon ja palvelun kannalta oleellisen tiedon tietojärjestelmästä.  
 
Sosiaali- ja terveystoimen taloudesta on raportoitu sosiaali- ja terveyslautakuntaa kuukausittain ko-
kouksessa. Valtuustolle ja kunnanhallitukselle on toimitettu raportit kunnan vuosikellon mukaisesti.  
 
Lääkäripalvelut   
 
Arviointikohde  Tavoitetaso  

2015 – 2018  
Tavoite 201 5 
 

Arviointi  

Hoitoon pääsy 
 
 
Ostopalveluiden kus-
tannukset 
 
 
 
Hammashuolto 
 
 
Työterveyshuolto 

100 % 
 
 
Hillitty kasvu suunni-
telmavuosina. 
 
 
 
100 % 
 
 
Toteutus Terveys-
talon toimesta. 

Hoitotakuun mukaisesti. 
 
 
Tilanne raportointi kuukausit-
tain lautakunnassa. 
 
 
 
Hoitotakuun mukaisesti. 
 
 
Varhaisen tuen mallin periaat-
teella toimiminen. 

Toteutunut hoito-takuun 
mukaisesti. 
 
PPSHP:n laskutus py-
synyt suunnitellussa. 
Tasausrahaston osuus 
aiheutti ylitystä. 
 
Toteutunut hoitotakuun 
mukaisesti. 
 
Toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 

 
Terveyskeskuslääkäreitä oli vuoden aikana keskimäärin 3,7 lääkäriä/kuukausi. Johtavan lääkärin 
virka saatiin syksyllä täytettyä useiden vuosien rekrytointiyritysten jälkeen. Näin ollen virassa on 
kaksi lääkäriä. Hoitotakuu toteutui ja jonot eivät olleet pitkiä. Päivystys oli osittain Kuusamossa ja 
osittain Taivalkoskella, riippuen lääkäriresurssista.  
 
Taivalkosken suun terveydenhuolto kilpailutettiin vuoden 2014 lopulla ja ulkoistettiin maaliskuun 
2015 alusta alkaen. Palveluntuottajana alkoi 1.3.2015 Coronaria Hoitoketju Oy. Vakituisessa virka- 
tai työsuhteessa olevat kunnan työntekijät, 1 hammaslääkäri, 1 suuhygienisti ja 4 hammashoitajaa 
siirtyivät Coronaria Hoitoketju Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Työntekijät ovat virka-
vapaalla kaksi vuotta Taivalkosken kunnan virka- ja työsuhteista. Ulkoistussopimus on tehty ajalle 
1.3.2015 - 1.3.2017 kahden vuoden optiolla.  
 
Aikuisasiakkaiden hoitoon pääsy on toteutunut hoitojonon kautta. Coronaria on pystynyt tarjoamaan 
palveluja hoitotakuun ja kunnan ja Coronarian keskinäisen sopimuksen puitteissa. Ei-kiireelliseen 
hammashoitoon on päässyt keskimäärin 2 - 5 kuukauden kuluessa. Tarkastukseen oli jonotusaika 
noin 3 - 5 kuukautta. Maksutuottojen kertymä oli suunnitelman mukainen.  
 
Terveystalo jatkaa työterveyshuollon palveluntuottajana 1.1.2015 5+2 sopimuksella. Lakisääteisiä 
työterveyshuollon tarkastuksia on tehty työyksiköissä ja myös omaishoitajilla on ollut mahdollisuus 
käyttää työterveyshuollon palveluita. Alueella toimivilla yrityksillä on järjestämissopimuksen mukai-
sesti mahdollisuus hankkia työterveyshuollon palveluta samalta toimijalta kuin kunnan työntekijöille 
hankitaan.  
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Henkilöstö ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu monin erikeinoin. Asiakkailta on kysytty palautetta 
erilaisin asiakastyytyväisyyskyselyin ja Webropol -hymynaamakyselyllä. Työtyytyväisyyttä on mitat-
tu eri yksiköissä työntekijöiden fiilismittarilla.  
 
Vuoden aikana valmistui mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma ja lastensuojelusuunnitelman 
päivitystyö aloitettiin. Mielenterveys- ja päihdetyösuunnitelma ja vanhustyön kehittämistä on käsitel-
ty sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakouluissa. 
 
Terveyspalvelut  

 
Arviointikohde  Tavoitetaso  

2015 – 2018  
Tavoite 201 5 
 

Arviointi  

Pitkäaikaissairauksien omahoitaja-
järjestelmän vakiinnuttaminen eri sairaus-
ryhmiin 
 
 
 
Tehtävien siirto lääkäriltä hoitajille 
 
 
 
Aktiivinen ryhmätoiminta 
 
Palveluohjaus 
 
 
 
 
Terveyskeskuksen laitoshoito 
 
 
 
Toimivat perhepalvelut 
 

Omahoitaja on nimettyinä 
diabetes, reuma-, astma-, 
avanne-, RR- ja depres-
sioasiakkaan omahoitaja-
järjestelmä toimii. 
 
Osaamisen varmistami-
nen. 
 
 
Erilaiset, toimivat ryhmät. 
 
Palvelun tarve ja sisältö 
vastaavat asiakkaiden 
toimintakykyä.  
 
 
Pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevien määrä. 
 
 
Lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden osallisuus ja 
hyvinvointi lisääntyy. 
 

Käynnit/asiakkaat. DM, 
reuma, astma, RR, ennal-
taehkäisevät terveyskäyn-
nit. 
 
 
Siirretyt tehtävät/tilasto. 
Haavan ompelu, reseptit, 
sinuscaid ja pattien poisto. 
 
Ryhmien määrä 125/vuosi. 
 
Toimintakyvyn kokonaisuu-
den huomioiminen arvioin-
nissa. 
 
 
Pitkäaikaisasiakkaiden 
määrä laskee 5 – 10 poti-
laspaikkaa. 
 
Moniammatillinen työote.   
 
 

DM 63/42, reuma 
5/4, astma 3/3, 
RR 6/6, holter 2/2, 
avanne 5/1. 
 
 
468/426 
 
 
 
54/770 
 
Palveluntarve ja 
sisältö vastaavat 
asiakkaiden toi-
mintakykyä. 
 
Tavoitteeseen on 
päästy. 
 
 
Monitoimijuutta on 
edelleen kehitetty 
kaikilla sote:n osa-
alueilla. 

 
Omahoitajavastaanotot toimivat normaalisti, hoitajavastaanotoissa oli taukoa huhtikuulta elokuuhun 
henkilöstöresurssin vajeen vuoksi. Asiakaslähtöinen palvelu parani ja aamuruuhka helpotti, kun 
sairaanhoitajan ja infopisteen paikat vaihdettiin. Näin asiakas kohtaa aina ensin infopisteen työnte-
kijän, joka ohjaa asiakkaat oikeisiin pisteisiin ja sairaanhoitajan aikaa jää sairaanhoidollisiin asioihin. 
Poliklinikan toimintaa kehitettiin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämän Hyvä Potku  
-hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää lääkärien ja hoitajien vastaanottotoimintaa se-
kä muuta poliklinikan palvelua entistä joustavammaksi.  
 
Kuntoutuksessa toimi neljä ryhmää (allas-, reuma-, neuro- ja hemiryhmä). Myös monissa muissa 
toimintayksiköissä on kehitetty erilaista ryhmätoimintaa.  
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Kaikille säännöllisen palvelun piirissä oleville asiakkaille on tehty henkilökohtainen palvelu- ja hoito-
suunnitelma. Kotona asuvia asiakkaita on informoitu arvolisäverottoman palvelun käytöstä. Ikäihmi-
set ovatkin aktivoituneet kysymään niitä. Arvolisätöntä sosiaalipalvelua myönnettiin kahdeksalle 
asiakkaalle. Tulosidonnaisia tukipalveluseteleitä myönnettiin neljälle asiakkaalle. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta on hyväksynyt rekisteriinsä seitsemän palveluseteliyrittäjää. Yrittäjät tuottavat seu-
raavasti palveluita: omaishoito sijaishoitaja ympärivuorokautinen ja lyhytaikainen (2), henkilökohtai-
nen apu (3), omaishoito tuki- ja hoivapalvelu (6), tukipalvelu (6). Palvelualueet ovat seuraavasti: 
Taivalkosken taajama (6), Jokijärvi, Tyrövaara (1), Metsäkylä (1) ja kaikki kylät (5).  
 
Vuoden lopussa oli yhdeksän potilasta pitkäaikaispaikalla ja vuoden aikana ei tehty yhtään pitkäai-
kaishoidon päätöstä. Kokonaisuutena sairaalahoidon tarve on vähentynyt. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämä Lapset puheeksi -menetelmän mukaisesti on koulu-
tettu koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä. Lapset puheeksi menetelmän johtoryhmä jatkoi 
toimintaansa.  

Sosiaalipalvelut  
 
Arviointikohde  Tavoitetaso  

2015 – 2018  
Tavoite 201 5 
 

Arviointi  

 
Yhteistyö asiakas-
työssä 
 
 
Syrjäytymisuhan alaiset 
asiakkaat 
 
 
Kehitysvammatyö 
 
 

 
Moniammatillinen yh-
teistyö, parityöskentely. 
 
 
Kokonaisvaltainen asia-
kastyö, ohjaus ja neu-
vonta. 
 
Toiminnan sisällöllinen 
kehittäminen. 
 
 

 
Säännöllisesti, jatkuva, nor-
maali käytäntö.  
 
 
Asiakasanalyysit.  
 
 
 
Kohdennetut palvelut asiak-
kaille. 
 
 

 
Toteutunut suunni-
tellusti. 
 
 
Asiakasanalyysit ko. 
asiakasryhmästä on 
tehty. 
 
Toteutunut suunni-
tellusti.  

 
Voimavarat ja tunnusluvut 
 
Toimialan henkilöstö oli 31.12.2015 yhteensä 154 henkilötyövuotta, joista 106 oli vakinaisia ja mää-
räaikaisia 44. Henkilöstömäärä on 6 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaava-
na aikana. Vakinaisten määrä on vähentynyt 8 työntekijällä ja määräaikaisten 6 henkilötyövuodella. 
Vakinaisia oli virka/työvapaalla 24 henkilöä. Sairaslomia oli 3.244 päivää, joka on 434 päivää 
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia oli 164 päivää, joka on 329 päivää vä-
hemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäisin järjestelyn, tehtävänkuvia uudelleen organisoimalla 
on pystytty reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.  
 
Työntekijöille on tarjottu mahdollisuus käydä esimiehensä kanssa kehityskeskustelu, työnohjausta 
on järjestetty ja palaverikäytännöt ovat muotoutuneet osaksi työtä. Työntekijöillä on ollut mahdolli-
suus työkiertoon. Lisä- ja täydennyskoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua. Henkilöstön perhe- 
ja työelämän yhteensovittamista on huomioitu mahdollistamalla vuorotteluvapaa tai osa-aikatyö. 
Myös autonomista työvuorosuunnittelua on osassa työyksiköitä kokeiltu. Myös porrastettua työvuo-
rosuunnittelua on käytetty osassa työyksiköitä, sen on koettu olevan resursseja lisäävä malli. Työ-
yksiköillä on ollut mahdollisuus osallistua työyksiköiden omiin virkistyspäiviin sekä sosiaali- ja ter-
veystoimen yhteisiin virkistyspäiviin.  
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Syyskuun lopulla aloitettiin sosiaali- ja terveyspalveluissa tiistaikoulutukset, jonka tavoitteena on 
osaamisen ja tiedon jakaminen organisaation sisällä. Aiheina on ollut muun muassa Järvenpään 
Sosiaalisairaalan päihdetyön kokemusasiantuntijoiden luento ja tietoa ikääntyvien palveluista Tai-
valkoskella. 
 
Talous 
 
Sosiaali- ja terveystoimen tulot muodostuvat pääsääntöisesti asiakasmaksuista, myytävistä palve-
luista ja vuokrista. Toimintatuottojen (myynti- ja maksutuotot) osalta päästiin hyvään lopputulok-
seen. Tulokertymä oli noin 77.000 euroa budjetoitua suurempi.  
 
Suurin, yksittäinen ylitys kohdistui PPSHP:n laskutukseen, josta tuli tasausrahastosta 105.123,94 
euron lisälasku. Omaishoidon asiakkaiden määrä oli noin kymmenen asiakasta suunniteltua enem-
män, joka aiheutti 88.000 euron ylityksen varattuihin määräahoihin. Omaishoitajat käyttivät myös 
aiempaa enemmän vapaapäiviä, etenkin tukipalvelusetelin ja toimeksiantosopimusten avulla. Meno-
ja lisäsi myös ikääntyvien palvelujen kehittämiseen liittyvä palvelurakenteen muutos ja palvelusete-
lin käyttöönotto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena on oikaista palvelurakennetta laitos-
hoidosta, kotona asumisen mahdollistamiseen sekä tarjota asiakkaille vaihtoehtoja palveluita valit-
taessa. Rakenteen oikaiseminen ei heti näy kustannusten laskuna vaan päinvastoin kustannusten 
nousuna, mutta tuo mahdollisesti säästöjä pidemmällä aikavälillä. Eläinlääkintähuolto ylittyi noin 
27.000 euroa ja ohjelmistojen ylläpitomaksut ja leasingvuokrat ylittyivät yhteensä suunnitellusta noin 
44.000 euroa. Lastensuojelun jälkihuolto ylittyi 21.000 euroa ja vammaispalvelut 40.000 euroa.  
 
Investoinnit: Terveyskeskuksen remontti jatkui koko 2015, pääosin vuodeosastolla, mutta myös 
röntgenissä ja laboratoriossa. Palvelukeskus Katajan tiloja remontoitiin suunnitellusti samoin kuin 
henkilökunnan asuntolan tiloja terveyskeskuksen läheisyydessä. ICT- ja ATK-hankinnoista suurin 
osa kohdentui Effica potilastietojärjestelmiin liittyviin hankintoihin.  
 
Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä on pysytty pääsääntöisesti järjestämään hoito ja 
palvelu hoitotakuun ja aikarajojen puitteissa. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveyspalveluiden toimin-
takate ylittyi vuonna 2015 296.999 euroa. 
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  Alkuperäinen 

talousarvio 
Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten  
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTATUOTOT 2 055 650 0 2 055 650 2 133 702,49 -78 052,49 
TOIMINTAKULUT  -16 415 940 -420 999 -16 836 939 -17 211 990,40 375 051,40 
TOIMINTAKATE  -14 360 290 -420 999 -14 781 289 -15 078 287,91 296 998,91 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

  
-141 810 

 
0 

 
-141 810 

 
-104 952,66 

 
-36 857 34 

       
Laskennalliset erät  0 0 0 -359 550,00 359 550,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -14 502 100 -420 999 -14 923 99 -15 542 790,57 619 691,57 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  3 000 0 3 000 2 829,57 170,43 
Toimintakulut  -896 549 0 -896 549 -841 412,44 -55 136,56 
Toimintakate  -893 549 0 -893 549 -838 582,87 -54 966,13 
Tilikauden yli-/alijäämä  -893 549 0 -893 549 -838 582,87 -54 966,13 
       
 
Toimintamenojen määrärahan lisäys 420.999 euroa koostuu kunnanhallituksen kohdassa mainittui-
hin eläkevakuutusmaksuihin kunnanhallitukselta siirretystä määrärahasta. 
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3.1.6 Sivistyslautakunta 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Sivistyspalveluiden tehtävänä on tuottaa tai järjestää kuntalaisille päivähoito-, opetus-, kirjasto-, 
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä kansalaisopiston palveluja, kehittää niitä sekä suorittaa hallinto-
tehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi sivistyspalvelujen tehtävänä on tuottaa kunnan ravit-
semishuollon ja työllistämisen tukipalvelutehtävät. 
 
Toimialan arvot 
 
Asiakaslähtöisen, työn tekemisen ja yritteliäisyyden arvostaminen, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö, 
laadun jatkuva kehittäminen ja toiminnan tuloksellisuus. 
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Varhaiskasvatus 
 
Päivähoidon toiminta-ajatus on tarjota taivalkoskel aisille mahdollisimman laadukasta päivä-
hoitoa ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässää n.  
 
Valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perust eet -asiakirja määrittää tavoitteet sille, 
millaista hyvän varhaiskasvatuksen ja päivähoidon t ulisi olla. Vasu:n keskeinen käsite on 
hyvinvoiva lapsi, joka on keskiössä myös Taivalkosk ella. Tähän pyritään päivähoidon laadun 
kehittämisellä.  
 
Koko henkilökunta on osallistunut vuoden 2014 aikan a Lapset puheeksi -koulutukseen, jon-
ka Taivalkosken kunta on valinnut työmuodokseen. Pä ivähoidossa Lapset Puheeksi    
-keskustelu tullaan liittämään osaksi vasu-keskuste lua ja se on tarkoitus ottaa käyttöön syk-
syllä 2015. 
 
Päivähoidossa oli 31.12.2015 lapsia 129. Hoitopäiviä oli sekä osapäiväisessä että kokopäiväisessä 
päivähoidossa ennakoitua enemmän. 
 
Lapset puheeksi -kouluttajan toimesta pidettiin päivähoidon henkilökunnalle kertaustilaisuus kysei-
sestä asiasta. Lapset puheeksi -keskusteluja käytiin varhaiskasvatuksen suunnitelmista käytävien 
keskustelujen yhteydessä eri yksiköissä. 
 
Päivähoidon sisällön kehittämistä jatketaan jo päät tyneen Lapsen hyvä arki -hankkeen aihei-
den juurruttamisella. Vuoden 2015 aikana tehdään ed elleen jo aloitettua yhteistyötä Oulun 
yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 
 
Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opettaja vieraili päivähoidossa Lapsen hyvä arki -teeman puit-
teissa.  
 
Perhepäivähoidossa jatketaan edelleen aloitettua ti imityömallia.  
 
Perhepäivähoidon tiimit ovat toimineet odotusten mukaisesti. 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  108

 
Vanhempien osallisuutta pyritään lisäämään järjestä mällä yhteisiä tilaisuuksia ja lisäämällä 
tiedotusta 
 
Kaikissa ryhmäperhepäiväkodeissa järjestettiin vanhempainillat, joissa vierailijana oli psykologi. 
Perhepäivähoidon vanhempainilta järjestettiin marraskuussa monitoimitalolla. 
 
Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetä än tänäkin vuonna huomiota.  
 
Päivähoidon henkilöstön kuukausikokouksia ja virkistystoimintaa sekä koulutusta on järjestetty. 
 
Laaditaan päivähoidon kehittämissuunnitelma vuosill e 2016 – 2018. 

 
Laadittiin päivähoidon kehittämissuunnitelma. 
 
Perusopetus 
 
Päätetään perusopetuksen minimituntimääristä eri ai neisiin ja aloitetaan perusopetuksen 
opetussuunnitelmien laatiminen. 
 
Sivistyslautakunta on päättänyt tuntijaosta ja minimituntimääristä. Lautakunta on nimennyt opetus-
suunnitelmatyön ohjausryhmän, joka on toiminut syksyllä. Kouluilla on tutustuttu opetussuunnitel-
man perusteisiin ja pohdittu siihen paikallisia painotuksia. Opettajat on jaettu ainekohtaisiin työryh-
miin. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön alakouluilla 1.8.2016 ja yläkoululla porrastetusti 
1.8.2017 alkaen. 
 
Opetuksen laitekantaa ja ohjelmistoja pidetään ajan  tasalla siten, että tietotekniikan käyttö 
opetuksessa on mahdollista mahdollisimman monelle o pettajalle ja oppilaalle. Mobiililaittei-
den käyttöä opetustoiminnassa pyritään lisäämään. 
 
Hutun koululla kaikilla oppilailla on iPadit, kirkonkylän koululla vähemmän. Uusia mobiililaitteita on 
hankittu loppuvuonna. Luokissa on hyvä tietotekninen varustus. Opetusteknologiaryhmässä on 
pohdittu erilaisia tietotekniikkaan liittyviä ratkaisuja. Verkkoympäristöä koskevaa ratkaisua on val-
misteltu. 
 
Vertaissovittelu- ja tukioppilastoimintoja jatketaa n. 
 
Vertaissovittelu- ja tukioppilastoimintoja on jatkettu. Sovittelun tarvetta on ollut hieman aiempaa 
vähemmän. Tukioppilastoimintaa pyritään vakiinnuttamaan. 
 
Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta. Noudatetaan sivistyspalvelujen henkilöstön hyvin-
vointi- ja täydennyskoulutussuunnitelmaa käytettävi ssä olevien resurssien puitteissa. Edel-
leen pyritään tukemaan tarpeen mukaisesti muun muas sa erityisopettajaksi kouluttautumis-
ta muuntokoulutuksen avulla sekä järjestämään opett ajille työnohjausta.  
 
Vuoden 2015 aikana toteutettiin opettajien ja avustajien terveystarkastukset. Niissä esiin tulleita 
asioita on hoidettu. Työnohjaus on ollut mahdollista ja sitä on käytetty. 
 
Toteutetaan koulujen kehittämissuunnitelmia vuosill e 2013 – 2015 määrärahojen puitteissa ja 
laaditaan kehittämissuunnitelmat vuosille 2016 – 20 18. 
 
Kehittämissuunnitelmaa on toteutettu ja uusi kehittämissuunnitelma on laadittu. 
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Peruskoulun ja lukion opiskelijoille järjestetään r ajattu mahdollisuus maksuttomaan lasket-
teluun Taivalvaaralla. 
 
Laskettelu on järjestetty. 
 
Toisen asteen koulutus, lukio 
 
Pyritään tukemaan opiskelijoiden osallisuutta ja hy vinvointia. Otetaan käyttöön uuden opis-
kelijahuoltolain edellyttämät opiskelijahuoltokäytä nnöt. Uutena mahdollisuutena tässä on 
toisella asteella toimintansa aloittava kuraattori ja aiempaa paremmat psykologipalvelut. 
 
Uuden opiskelijahuoltolain edellyttämät opiskelijahuoltokäytännöt on otettu käyttöön. Kuraattori on 
toiminut koululla. Myös lukiolla päätettiin ottaa kuraattorin ehdotuksesta käyttöön soveltuvin osin 
Lapset puheeksi -menetelmä.  
 
Pyritään lisäämään sähköisten oppimisympäristöjen k äyttöä opetuksessa ja lisätään opetta-
jien valmiuksia käyttää niitä opetuksessa. Valmista udutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin 
ja opetussuunnitelmauudistukseen. Tätä tehdään tiiv iissä yhteistyössä pienten lukioiden 
verkoston ja eLukio-verkoston kanssa. 
 
Osaava-hankkeen kohtaamispäivänä perehdyttiin lukion tuleviin uudistuksiin ja harjoiteltiin sähköis-
tä yo-koetta. Lukion atk-tilaa on varustettu sähköistä yo-koetta varten. Opettajat ovat harjoitelleet 
koetta opettajainkokouksen yhteydessä. Ensimmäisiä sähköisiä kurssikokeita tehtiin 5. jakson aika-
na. Lähilukioyhdistyksen seminaarissa käsiteltiin näitä asioita pienten lukioiden näkökulmasta. Uu-
den opetussuunnitelman mukaisesta tuntijaosta on päätetty. Lukion opetussuunnitelman perusteista 
on ministeriö tehnyt päätöksen. Uusia opetussuunnitelmia laaditaan ja ne on tarkoitus ottaa käyt-
töön 1.8.2016. Syksyn aikana päätettiin järjestää erillinen, tarvittavalla tekniikalla varustettu luokkati-
la sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen. Lukio-opiskelun syksyllä 2016 aloittaville on han-
kittu Ipadit, jotta sähköisten materiaalien käyttöä opetuksessa voidaan lisätä. 
 
Vuosittaista oppilasvaihtoa Saksan Baiersbronniin j a Taivalkosken lukion välillä jatketaan. 
Toteutetaan myös pitempi aikaisia opiskelijavaihtom ahdollisuuksia Comenius-
yhteistyökoulujen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
 
Opiskelijavaihtoa Baiersbronnin kanssa toteutettiin maaliskuussa ja toukokuussa. 
 
Lukion toiminta siirtyy yläkoulun tiloihin 1.8.2015   
 
Lukion toiminta on siirtynyt yläkoulun tiloihin 1.8.2015 alkaen. 
 
Toteutetaan lukion kehittämissuunnitelmaa vuosille 2013 – 2015 määrärahojen puitteissa ja 
laaditaan kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 201 8. 
 
Kehittämissuunnitelmaa on toteutettu ja uusi kehittämissuunnitelma on laadittu. 
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Kansalaisopisto 
 
Opetusta suunnataan siten, että se tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja muutoinkin 
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä aliedus tettujen ryhmien kuten esimerkiksi maa-
hanmuuttajien, vammaisten, opinnollista kuntoutusta  tarvitsevien ja ikääntyvien osallisuu-
den lisäämistä ja opetuksen saavutettavuutta haja-a sutusalueella. Lisäksi elinikäisen oppi-
misen periaatteen pohjalta järjestettävällä koulutu ksella tuetaan yhteiskunnan eheyttä, tasa-
arvoa, aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja y hteisöllisyyttä sekä kansanvaltaisuutta, mo-
niarvoisuutta ja kestävää kehitystä sekä opetuksen alueellista tasa-arvoa. 
 
Kaikki opistossa järjestetyt kurssit tukevat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Myös ikääntyville ja 
lapsille sekä nuorille järjestettiin toimintaa. Sivukylillä järjestettiin opetusta runsaasti. Uusia opiskeli-
joita oli 15 % opiskelijoista.  
 
Osallistutaan kehittämishankkeisiin opetuksen monip uolistamiseksi resurssien puitteissa.  
 
Osallistuttiin Kuusamon ja Posion kansalaisopistojen kanssa yhteisiin hankkeisiin, joilla muun mu-
assa opistot suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä opetussisällöt ja -menetelmät, joiden avulla Koillis-
maan maaseudun ikääntyvää sekä puutteellisin tietotekniikan taidoin olevaa väestöä valmennetaan 
tietoverkkopalveluiden käyttäjäksi sekä lisättiin yhteiskunnallisen koulutuksen osuutta opetustarjon-
nassa. Opetushallitukselta on saatu Kuusamon ja Posion kanssa yhteisiin laatu- ja kehittämishank-
keisiin vuosille 2014 – 2015 avustusta 20.000 € ja vuosille 2015 – 2016 avustusta 20.000 €. Mo-
lemmista hankkeista Taivalkosken kunnan osuus avustuksesta on 6.500 € eli yhteensä 13.000 €. 
Tietoverkkoverkkokoulutukset aloitettiin syyslukukaudella 2015. Kansalaisopisto oli partnerina Meri-
Pohjolan opistopiirin KOTVA 2015 OSAAVA-hankkeessa, joka oli kansalaisopistojen opetushenki-
löstön täydennyskoulutuksen ja itsearvioinnin kehittämisen ja mallintamisen valtakunnallinen tuki-
hanke.  
 
Kansalaisopisto tekee kiinteää yhteistyötä kulttuur i- ja kirjastotoimen, Päätalo-instituutin ja 
muun opetustoimen kanssa. Alueellista kiinteää yhte istyötä jatketaan ja mahdollisuuksien 
mukaan tehdään yhteistyötä muidenkin kansalaisopist ojen ja alueen muiden oppilaitosten 
kanssa. Tavoitteena on rajat ylittävät palveluprose ssit ja luovat ratkaisut toimivan yhteistyön 
kautta. Muun muassa yhteistyössä etsivän nuorisotyö n kanssa järjestetään tarvittaessa toi-
mintaa toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääne ille nuorille. 
 
Kiinteää yhteistyötä muiden Koillismaan kuntien kansalaisopistojen kanssa jatkettiin. Muiden kun-
nan toimintayksiköiden, Päätalo-instituutin, Taivalkosken nuorisoseuran ja Taivalkosken näyttöyh-
distyksen kanssa tehtiin yhteistyötä. Kevään, kirjan ja ruusun päivää juhlittiin 23.4.2015. Opiston 
showtanssijat osallistuivat vierailevina tanssijoina Kuusamo-talolla Kuusamo-opiston tanssinäytök-
seen 22.4.2015. Kevätnäyttely uudistettiin ja se oli nyt koko toukokuun ajan nähtävillä Päätalo-
keskuksen taidenäyttelytilassa. Kielikurssilaiset vierailivat keväällä Saksassa ja Sveitsissä.  
 
Toteutetaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelmaa  vuosille 2013 – 2015 määrärahojen 
puitteissa ja laaditaan kehittämissuunnitelma vuosi lle 2016 – 2018.  
 
Toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Laadittiin uusi kehittämissuunnitelma. 
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Kirjastotoimi 
 
Painotetaan lasten- ja nuorten kirjastotyötä sekä k irjaston kehittämistä kulttuuriseksi koh-
tauspaikaksi. Lasten ja nuorten kirjastotyötä tehdä än yhteistyössä koulujen kanssa ja sitä 
kehitetään Lukuinto-hankkeen avulla. Kehitetään ede lleen muun muassa kirjavinkkausta ns. 
kirjastoagenttitoiminnan kautta sekä pyritään järje stämään kirjailijavierailuja yhteistyössä 
koulujen ja muiden kirjastojen kanssa. Kirjastokoko elmaa kehitetään siten, että kirjastossa 
on ajantasainen, laadukas ja monipuolinen kokoelma.  Kokoelmassa painotetaan uutuuksia. 
 
Lasten- ja nuortenkirjastotyötä tehtiin aktiivisesti. Kirjastossa on järjestetty muun muassa kirjavink-
kausta, satutunteja, pöytäteatteria ja kirjaston esittelyä sekä kirjailijavierailuja. Kirjastoagentit ovat 
toimineet. Kirjastokokoelmaa on kartutettu. Lukuinto-työtä on jatkettu. Perhetyön ja kirjaston välistä 
yhteistyötä on jatkettu muun muassa järjestämällä perhekerhoa kirjastossa. Sosiaali- ja terveystoi-
men ryhmille järjestettiin kirjaston palvelujen esittelyjä.  
 
Kirjastossa järjestettiin paljon erilaista toimintaa ja tilaisuudet olivat suosittuja, mutta kävijämäärä jäi 
laskurin mukaan kuitenkin hieman alle tavoitteen (54 alle tavoitteen, kävijöitä 44.946), koska kaik-
kein pienimmät kävijät eivät rekisteröidy laskuriin. Lainausmäärä jäi 76.000 lainaukseen, kun tavoit-
teena oli 78.000 lainaa. Laskeva lainausmäärän kehitys on yleinen monissa kirjastoissa ja siihen on 
pyritty vaikuttamaan monipuolistamalla ja elävöittämällä kirjaston toimintaa. Lisäksi osallistuttiin 
muun muassa Kirjan vuosi 2015 -teemavuoteen liittyneeseen valtakunnalliseen, paljon me-
diahuomiota saaneeseen mielenilmaukseen lukemisen puolesta. Erityisesti on pyritty vaikuttamaan 
lasten lukuinnostukseen. Ilman kyseisiä toimia muutos olisi todennäköisesti paljon suurempi. Verk-
kokäynnit sen sijaan toteutuivat yli tavoitteen, vaikka käynteihin ei tällä hetkellä kirjaudu kunnan 
sivujen käyttäjät.  
 
Tehdään yhteistyötä verkostoissa muiden kirjastojen  ja toimijoiden kanssa.  
 
Hutun koulun kirjastopalvelut turvataan vaihtuvilla  kokoelmilla ja liikuntaesteisten palveluja 
siirtokokoelmilla palvelutaloissa. 
 
Osallistutaan kirjaston kehittämistä ja lukuharrast usta sekä mediakasvatusta tukeviin hank-
keisiin resurssien puitteissa. Pyritään löytämään u usia toimintamuotoja ja aineistoja lasten 
ja nuorten lukutaidon tueksi sekä senioreiden palve luiden kehittämiseksi. Sähköisiä palvelu-
ja kehitetään. 
 
Hutun koululla ja palvelutaloissa on ollut käytössä vaihtuvat kirjakokoelmat. 
 
Suunniteltiin aktiivisesti kirjastojärjestelmän ja -kimpan vaihtoa. Valmistelutyötä tehtiin Pudasjärven 
kirjaston hallinnoimassa Kohti Kimppaa -hankkeessa sekä muiden kimppaan siirtyvien kirjastojen 
yhteistyönä. Tarkoituksena on siirtyä OUTI-kimppaan ja Koha-tietokantaan yhtä aikaa Pudasjärven 
kirjaston kanssa vuonna 2016. Aikaisempi Karpalo-kirjastokimppa on hajoamassa, koska muun 
muassa Lapin kirjastot ovat siirtymässä omaan kirjastokimppaansa. Nykyisin käytössä olevaa kir-
jastojärjestelmää (Origo) ei enää kehitetä, joten myös uudelle kirjastojärjestelmälle on tarve. Entisen 
Oulun läänin alueen Origo-kirjastot saivat valmisteluun hankerahaa yhteensä 20.000 euroa. 
 
Koillismaan kirjastojen Faktaa ja fiktiota -hankkeen järjestämänä kirjailijoita on vieraillut myös Tai-
valkosken kirjastossa. Pudasjärven kirjasto kävi esittelemässä 3D-tulostusta ja aiheeseen liittyviä 
kirjoja. Osallistuttiin sanataidetta ja suvirunoja -hankkeeseen, joka jatkuu vielä vuodelle 2016. Myös 
Lukuintoa Taivalkoskelle -hanke jatkuu vuodelle 2016. Lukuintoa -hankkeen avulla hankittiin muun 
muassa lastenkirjastotyövälineistöä ja Naperoviikolla järjestettiin Salla Simukan kirjailijavierailu, 
sanataidetyöpajoja ja ikimuistoiset Peppi Pitkätossun syntymäpäivät.  
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Tiivistetään edelleen yhteistyötä Päätalo-instituut in, kulttuuritoimen ja kansalaisopiston 
kanssa Päätalo-keskuksen toiminnan kehittämiseksi j a kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi.  
 
Päätaloviikolla kirjasto osallistui kirjaseikkailuleirin järjestämiseen yökirjastoineen. Suvirunoa ja sa-
nataidetta -hankkeen kautta toteutettiin sanataideohjaajakoulutus sekä suvirunomaraton. Lisäksi 
kirjasto osallistui muun muassa Naperoviikon ja Kirjakahvilatoiminnan järjestämiseen yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.  
 
Toteutetaan kirjaston kehittämissuunnitelmaa vuosil le 2013 – 2015 määrärahojen puitteissa 
ja laaditaan kirjaston kehittämissuunnitelma vuosil le 2016 – 2018. 
 
Kehittämissuunnitelmaa on toteutettu ja uusi kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2018 on laadit-
tu. 
 
Kulttuuritoimi 
 
Kulttuuripalvelut edistävät omalla toiminnallaan ja  yhteistyöllä asukkaiden hyvinvointia, 
paikkakunnan matkailun kehittymistä ja Taivalkosken  kunnan positiivisen imagon luomista. 
 
Tiivistä yhteistyötä Päätalo-instituutin, kansalais opiston ja kirjaston kanssa edelleen jatke-
taan ja kehitetään, jotta Päätalo-keskuksesta saada an mahdollisimman saumattomasti toimi-
va kokonaisuus. 
 
Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestettiin Päätaloviikko ja Naperoviikko. Kulttuurituottaja vas-
tasi kyseisten kulttuuriviikkojen koordinoinnista ja kokonaistoteutuksesta.  
 
Järjestettiin veteraanipäivän ja itsenäisyyspäivän juhla, äitienpäiväjuhla ja Kalle Päätalon syntymä-
päivä sekä runsaasti muita kulttuuritilaisuuksia kuten esimerkiksi konsertteja, elokuvia, teatteri- ja 
muita esityksiä. 
 
Yhteistyötä jatkettiin Päätalo-instituutin, kansalaisopiston ja kirjaston sekä vapaa-aikatoimen kanssa 
järjestämällä yhdessä erilaisia tilaisuuksia. Lisäksi kulttuuritoimi osallistui muun muassa Veteraani-
en MM-kisojen avajaisten ja päättäjäisten järjestelyihin, elomarkkinoiden ja jouluavajaisten/-
joulumarkkinoiden sekä Palava koski ja Tuhansien tarinoiden Taivalkoski -tapahtuman järjestelyihin.  
 
Kulttuuripalveluiden työpanosta suunnataan Päätalo- keskuksen sisällön tuottamiseen, liik-
kuviin kulttuuripalveluihin, kulttuurin tuotteistam iseen, kulttuurimatkailun edistämiseen sekä 
alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kansa invälisessä toiminnassa painopistealue 
on ystävyyskuntatoiminnassa. Kulttuuripalvelut hake e aktiivisesti myös ulkopuolista rahoi-
tusta kulttuuripalveluiden ja Päätalo-keskuksen toi minnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Päätalo-näyttelyn teema kaudella 2014 – 2015 oli Musiikki Kalle Päätalon elämässä ja tuotannossa 
ja kaudella 2015 – 2016 teemana on Jälleenrakennusajan mestari Kalle Päätalo. Taidenäyttelytilas-
sa järjestettiin kuukausittain vaihtuvat eri taiteilijoiden taidenäyttelyt. Kulttuuritoimi oli myös mukana 
järjestämässä Taivalkoskella pidettyä kansainvälistä taideleiriä yhteistyössä Taivalkosken Taideyh-
distyksen kanssa ja leirin tuotoksista järjestettiin taidenäyttely. 
 
Tehtiin ystävyyskunta Tsupaan kulttuurinvaihtomatka elokuussa. Puolan suurlähetystön delegaatio 
vieraili tutustumassa kenttärataan kesällä. Puolan suurlähetystön arvovaltainen delegaatio ministeri 
Jan Stanislaw Ciechanowskin johdolla vieraili Taivalkoskella 30.9.2015, jolloin paljastettiin puola-
laisten kenttäradan rakentajien muistokivi Isokummussa.  
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Haettiin rahoitusta erilaisiin hankkeisiin. Kallioniemen ja Päätalo-keskuksen mobiiliopastuksen 
hankkeeseen Kallioniemi-Säätiö sai rahoitusta Koillismaan Leader Ry:ltä. Hankkeen tavoitteena on 
luoda sähköinen opastepalvelu, jonka avulla esitellään ensivaiheessa Kallioniemeä ja Päätalo-
keskuksen näyttelyitä. Opasteet toimisivat kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla ilman erillisten sovel-
lusten lataamista. Hanke alkaa vuoden 2016 puolella.  
 
Haetaan kulttuuripalveluille aktiivisesti uusia sis ältöjä, näkyvyyttä ja  yhteistyökumppaneita 
ja rahoitusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanss a. Medianäkyvyyttä pyritään edelleen 
lisäämään ja kulttuurin markkinointia kehitetään yh teistyössä vapaa-aikatoimen ja muun 
muassa matkailuyrittäjien kanssa. 
 
Kulttuurituottaja osallistui matkamessuille 17. – 18.1.2015. Messuilla julkaistiin Päätalo-viikon 2015 
ohjelma. Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahaston Suomen Kulttuurirahaston 75-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi järjestämän Pohjanvirta-hankkeen taidesilta Putaanmutkasta Putaansaareen nimeltään 
”Yli ajan” valmistui taivalkoskelaisten kuvataiteilijoiden Eeva-Kaisa Valtakarin ja Jussi Valtakarin 
toimesta vielä myöhäissyksyn aikana. Kulttuurituottaja oli aktiivisesti mukana hankkeen järjestelyis-
sä. Sillan valmistumista siirsivät myöhäissyksyyn Iijoen tulvat, voimalaitoksen patovallin korjaustyöt 
ja korkealla ollut vesi. Taidesillan avajaisia vietettiin 19.10.2015. Tilaisuuteen osallistui runsaasti 
yleisöä. Matkailuyhdistyksen ja useiden muiden toimijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä. 
 
Koulujen kotiseutuopetusta tuetaan järjestämällä op astettuja koululaisvierailuja Kalle Pääta-
lon näköistyöhuoneeseen ja näyttelyyn sekä kotiseut umuseoon. 
 
Laadittiin materiaalia koululaisvierailuja varten ja markkinoitiin Päätalo-näyttelyä koululaisille. Muse-
olla järjestettiin syyskuussa Elävä museo -toimintapäivä peruskoululaisille. Päivässä esiteltiin muun 
muassa hevosen kengitystä, langan karstaamista ja kehräämistä  sekä kirvesvarsien tekoa. 
 
Alueellista yhteistyötä jatketaan Kuusamon ja Posio n kulttuuritoimijoiden kanssa. 
 
Pyritään tuottamaan tai olemaan kumppanina eri toim ijoille tuottamassa Kalle Päätalon elä-
mästä kertovaa musiikkinäytelmää, josta on tavoitte ena järjestää ensiesitys Päätaloviikolla 
2016. Yhteistyökumppaniksi musikaalin tuottamisessa  pyritään saamaan paikkakunnan ja 
alueen kulttuuritoimijoita . 
 
Järjestettiin Kuusamon ja Posion kulttuurityöntekijöiden yhteiskokous Päätalo-keskuksessa. Alueel-
linen yhteistyö on kuitenkin hiipunut muun muassa joidenkin yhteistyökumppaneiden käytettävissä 
olevien resurssien vähentymisen vuoksi. Tämän vuoksi on etsitty ja edelleen tullaan etsimään uusia 
yhteistyökumppaneita.  
 
Yhteistyö Kalle Päätalon elämästä kertovan musikaalin tuottamiseksi ei käynnistynyt käsikirjoittajan 
kanssa. Musikaalia on tehty käsikirjoittajan kotipitäjässä Raahessa Raahen oopperakaverit ry:n 
toimesta. Yhtenä vaihtoehtona harkitaan mahdollisuutta kyseisen musikaaliesityksen ostamista 
Päätalo-viikolle 2016. 
 
Ostetaan edelleen musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta resurssien puitteissa.  
 
Ostettu edelleen musiikkiopistopalveluja. 
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Pyritään edelleen järjestämään koululaiskonsertteja  Konserttikeskuksen hankkeen Konsertti 
joka kouluun -puitteissa.  
 
Järjestettiin hankkeen puitteissa Terveisiä Kalevalasta -esitys ja Jean Sibelius 150 vuotta – Soiva 
metsä -konsertit koululaisille. 
 
Kulttuuritoimi on aktiivisesti mukana Kenttäradan j a siihen läheisesti kuuluvien rakennus-
ten/rakennelmien saattamisessa merkittäväksi kulttu urikohteeksi yhteistyössä Metsähalli-
tuksen ja teknisen toimen sekä muiden kulttuuritoim ijoiden kanssa. 
 
Päätaloviikolla järjestettiin opastettu Kenttärata-kierros, jossa tutustuttiin Isokummun, Peuralammen 
ja Metsäkylän kenttäratakohteisiin. Kenttäradan liikenneopasteet asennettiin valtatie 20:n, Jokijär-
ventien ja Metsäkyläntien varteen. Puolalaisten kenttäradan rakentajien muistokivi paljastettiin Iso-
kummussa arvovaltaisen puolalaisen delegaation läsnä ollessa. Muistokivi-projekti toteutettiin yh-
teistyössä Puolan valtion kanssa. 
 
Osa kulttuuripalveluista ja sanataiteen opetus pyri tään edelleen ostamaan Päätalo-
instituutilta erillisen sopimuksen mukaisesti. Taiv alkosken kunta antaa kulttuurityöntekijöi-
den työpanosta noin 1/5  henkilötyövuoden verran avustuksena Päätalo-institu utin käyttöön 
sopimuksella sovittavien tavoitteiden saavuttamisek si. Päätalo-instituutin kehittämiseen va-
rataan 31.000 euron avustusmääräraha.  
 
Tehtiin sopimus Kallioniemi-Säätiön/Päätalo-instituutin kanssa, annettiin työpanosta ja maksettiin 
kehittämisavustus.  
 
Toteutetaan kulttuurin kehittämissuunnitelmaa vuosi lle 2013 – 2015 määrärahojen puitteissa 
ja laaditaan kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2018.  
 
Toteutettiin kulttuurin kehittämissuunnitelmaa ja laadittiin uusi kehittämissuunnitelma vuosille 2016 
– 2018. 
 
Vapaa-aikatoimi 
 
Nuorisotilatoimintaa kehitetään ja monipuolistetaan . Nuoria aktivoidaan edelleen mukaan 
yhteistyöhön nuorisotoiminnan suunnittelussa ja tot eutuksessa. Nuorten edustajiston toi-
mintaa tuetaan. Aktivoinnilla pyritään siihen, että  jokaisella nuorella olisi ainakin yksi harras-
tus, joka antaisi hyvän pohjan nuoren elämälle tule vaisuutta, koulunkäyntiä ja työelämää 
varten sekä loisi muutoinkin hyvinvointia nuoren el ämään. Nuorten palveluverkosto toimii 
moniammatillisena tukena nuorten asioissa. 
 
Nuokkaritiimi on toiminut ja suunnitellut toimintaa nuorille. Erityisesti syyskaudella on onnistuttu hy-
vin aktivoimaan nuoria. Nuorten palveluverkosto on kokoontunut ja nuorisotoimi on osallistunut eri-
laiseen moniammatilliseen toimintaan nuorten tukemiseksi. Uutta lasten ja nuorten hyvinvointisuun-
nitelmaa on laadittu moniammatillisena yhteistyönä. Nuorisotiloilla on järjestetty myös muun muas-
sa alakoululaisten iltapäivätoimintaa ja koulujen toimintatunteja sekä kerhotilassa 4H:n järjestämiä 
kerhoja. Nuorisotiloilla on vieraillut nuoria Saksasta ja Virosta. Nuorten edustajiston toimintaa on 
tuettu ja uusi nuorten edustajisto on aloittanut toimintansa syksyllä. 
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Etsivän nuorisotyön yhteistyömuotoja kehitetään opp ilaitosten ja nuorten työpajan kanssa.  
 
Etsivää nuorisotyön toimintamallia on edelleen kehitetty ja etsitty muun muassa uusia yhteistyö-
kumppaneita. Nuorten työpajan kanssa on toimittu kiinteässä yhteistyössä. Toiminta on ollut aktii-
vista ja uusia toimintatapoja on otettu käyttöön. 
 
Sivukylien nuorisotoimintaa kehitetään edelleen. Os allistutaan lasten ja nuorten alueelliseen 
ja kansainväliseen toimintaan resurssien puitteissa . 
 
Pidettiin mininuokkareita Hutun koululla ja kesällä järjestettiin ulkoliikuntailtamia sivukylillä yhdessä 
liikuntatoimen kanssa. Osallistuttiin kansainväliselle nuorten leirille ystävyyskunta Illukassa kesä-
kuussa. Illukalaiset koululaiset vierailivat Taivalkoskella syyskuussa. 
 
Talousarviossa varataan 40.000 euron määräraha nuor ten kannustinrahaa varten. Kannustin-
rahan tarkoituksena on sitouttaa kouluttautuvia hen kilöitä kotikuntaan siten, että he ovat 
valmiita palamaan Taivalkoskelle opiskelunsa jälkee n työhön/yrittäjäksi. Kannustinrahan 
jakamisesta päättää sivistyslautakunta. 
 
Sivistyslautakunta on myöntänyt kannustinrahaa 36.500 euroa 124 opiskelijalle. 
 
Liikuntatoimessa kehitetään edelleen melontakeskuks en, Taivalvaaran hiihtokeskuksen ja 
kiipeilyradan sekä frisbeegolfradan toimintaa siten , että toiminnoilla tuetaan sekä kuntalais-
ten omaa liikkumista että matkailua. Taivalvaaran h iihtokeskuksen toimintaa pyritään saa-
maan edelleen yrittäjävetoiseksi. Taivalvaaraa hyöd ynnetään myös kesätoiminnassa esimer-
kiksi frisbeegolfissa. Metsäkylän kiipeilykohdetta kehitetään edelleen. Markkinointia tehoste-
taan edelleen yhdessä kulttuuritoimen ja  yrittäjien kanssa. 
 
Melontakeskuksen toimintaa häiritsi kesällä jonkin verran Iijoen runsasvetisyys. Kevään tulva aihe-
utti koskelle, rannoille ja rakenteille vahinkoja, joista osa saatiin korjattua, mutta suuren vesimäärän 
vuoksi kosken uoma jäi syksyllä korjaamatta ja korjaus on siirtynyt ensi kesään. Melontaryhmiä kui-
tenkin vieraili keskuksessa muun muassa Pietarista. Syyskuussa melontakeskuksessa järjestettiin 
kanoottipujottelun SM-kisat.  
 
Syyskuussa oltiin myös mukana Koski Palaa -tapahtuman järjestelyissä.  
 
Taivalvaaran hiihtokeskuksen toiminnasta vastasi Komake Oy. Liikuntatoimi osallistui Taivalvaaran 
hiihtokeskuksen toimintaan muun muassa järjestämällä hiihtokoulutoimintaa sekä erilaisia rinneta-
pahtumia ja ns. jokamieskilpailuja. Alakoululaisille annettiin laskettelun opetusta. Hiihtokeskuksessa 
järjestettiin useita maastohiihto- ja mäkihyppykilpailuja kuten mäkihypyn ja yhdistetyn veteraanien 
MM-kisat ja FIS-pääsiäishiihdot sekä freestyle-kilpailuja. Taivalvaaralla teknisten palvelujen toimes-
ta valmistauduttiin hiihdon SM-kisajärjestelyihin mm. raivaamalla televisiolle kuvauspaikkoja. Myös 
huoltorakennuksen rakentaminen aloitettiin teknisten palvelujen toimesta. Kesällä Taivalvaaran fris-
beegolfradat olivat kovassa käytössä ja elokuussa järjestettiin mm. Taivalvaara Open –frisbeegolf -
kilpailut. Jousiammuntaa oli tarjolla koko kesän kerran viikossa. Monitoimirakennuksessa oli käyttä-
jiä myös kesällä. Seikkailupuistossa järjestettiin muun muassa koululaisille seikkailutapahtumia ja 
ryhmille ohjausta. Seikkailupuistoa jouduttiin pitämään hyppyrimäkitornin remontin vuoksi kiinni ke-
sällä ja Metsäkylän seikkailupuiston kehittämistä jatketaan viime kesän niukkojen työvoimaresurssi-
en vuoksi ensi kesänä. Matkailumessuilla on esitelty vapaa-aikatoimen palveluja kulttuuripalvelujen 
yhteydessä. 
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Liikuntatoimessa paneudutaan erityisesti terveyslii kuntaan ja koulujen liikuntaympäristöihin. 
Kehitetään liikuntavälinekirjastoa, josta kuntalais et voivat lainata liikuntavälineitä määrä-
ajaksi. Toteutetaan lasten ja nuorten terveysliikun taohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä. 
 
Järjestetty muun muassa vesijumppaa, terveysliikuntaa, kunto- ja kahvakuulajumppaa sekä lapsille 
liikuntaleikkikoulua. Hutussa (koko vuoden) ja Metsäkylässä (kesään saakka) järjestettiin paikallis-
ten nuorten ohjaamia liikuntakerhoja. 
 
Peruskoulun uimaopetustoimintaa jatketaan edelleen.   
 
Peruskoululaisille on annettu uimaopetusta. Koska oppilaita oli poissa testiuinneista, uimatestin 
hyväksytysti suorittaneiden määrä jäi 1-2 oppilasta alle tavoitteen. Uijien määrässä tavoite kuitenkin 
saavutettiin, vaikka uimahallia jouduttiin useaan otteeseen muun muassa viemäriongelmien vuoksi 
pitämään kiinni. 
 
Nuoriso- ja liikuntatoimessa tehdään alueellista yh teistyötä puitesopimuksen mukaisesti 
käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 
 
Osallistuttiin kevättalvella Rajalta Rajalle -hiihdon järjestelyihin Taivalkosken alueella. Järjestettiin 
yhteisiä alueellisia koulutuksia ja kilpailuja. 
 
Vapaa-aikatoimessa hankkeisiin osallistutaan resurs sien puitteissa.  
 
Jatkettiin Maakunta Liikkeelle -hankkeen yhteydessä eri kuntien yhteiskäyttöön hankitulla laitteella 
kuntalaisten Inbody-kehonkoostumusmittauksia. Järjestettiin peruskoululaisille School Out-
liikuntatapahtuma yhteistyössä Luisteluliiton kanssa. 
 
Työllistämisyksikkö 
 
Työllistämisyksikön kautta pyritään työllistämään v ähintään 13 henkilötyövuotta. Työllistä-
misen määrä on kuitenkin sidoksissa työllistämisyks ikön nettomäärärahaan, koska muun 
muassa työllistämistuet vaihtelevat henkilöittäin j a maksettavan työmarkkinatuen määrä 
vaihtelee. Palkkatukeen ennustetaan tulevan noin 11  %:n vähennys, jota ei kompensoida 
kunnille. Mahdollista myös on, ettei työllistämistu kea saada ensi vuonna lainkaan uusien 
säädösten vuoksi, jolloin työllistettävien määrä tu lee jäämään huomattavasti edellä mainitus-
ta tavoitteesta. Työllistämisyksikössä pyritään saa maan tuettaville mahdollisimman pitkäai-
kaisia ratkaisuja. Velvoitetyöllistettävien määrä t ulee todennäköisesti lisääntymään. Kuntien 
kustannusvastuu työmarkkinatuen osalta laajenee 300  – 499 pv työttömänä olleiden osalta 
50 %:iin, 500 – 999 pv työttömänä olleiden osalta k untien kustannusvastuu säilyy ennallaan 
ja yli 1000 pv työttöminä olleiden osalta kasvaa 50  %:sta 70 %:iin. Kuntien kustannusvastuun 
lisääntyminen on huomioitu valtionosuusjärjestelmäs sä, mutta ei kompensoine täysin kus-
tannuksia.   
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Valmistaudutaan työvoiman palvelukeskuksen toiminna n alkamiseen yhteistyössä TE-
toimiston ja Kelan kanssa. Palvelukeskusten on tark oituksena aloittaa toimintansa koko 
maassa vuonna 2016. 
 
Työllistämisyksikössä on työllistetty nuorten työpaja mukaan lukien noin 12 henkilötyövuoden ver-
ran. TE-toimisto rajoitti ensin työllistämistuen saannin niihin, jotka ovat olleet työmarkkinatuella vä-
hintään 300 päivää ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleviin alle 25-vuotiaisiin. Keväällä TE-
toimisto ilmoitti, että palkkatukipäätösten tekeminen on keskeytetty kokonaan lukuun ottamatta ns. 
velvoitetyöllistettäviä, koska kaikki määrärahat on sidottu. Syyskuussa TE-toimisto ilmoitti, että tukia 
aletaan myöntää alkuvuoden linjausten mukaisesti. Myönteisiä päätöksiä työllistämistuesta saatiin 
kuitenkin hyvin vähän, koska ko. kohderyhmään kuuluvia työttömiä oli Taivalkoskella suhteellisen 
vähän. Edellä olevan vuoksi työllistämistavoitetta ei voitu täysin saavuttaa (alittui yhdellä henkilö-
työvuodella), mutta työllistämistavoitteen alittuminen oli kuitenkin pelättyä pienempi. Työllistämisen 
tehostamiseksi ja työmarkkinatukikustannusten lisääntymisen estämiseksi on vuoden 2016 talous-
arviossa varauduttu tukeen työllistämisen suuntaamiseksi muillekin työnantajille kuin kunnalle. 
 
Työmarkkinatukia maksettiin keskimäärin noin 11.850 €/kk, kun vastaava summa oli edellisenä 
vuonna 8.386 €/kk. Kyseisen muutoksen aiheuttaa pääasiassa kuntien kustannusvastuun lisäänty-
minen työmarkkinatuista ja tuen piiriin kuuluvien henkilöiden määrän laajentuminen. Kunnan kus-
tannusvastuun piiriin kuuluvia työmarkkinatukia saavia oli 31.12.2015 yhteensä 30 henkilöä ja 
vuonna 2015 keskimäärin 34 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna heitä oli keskimäärin 29 henki-
löä/kk. 
 
Taivalkosken kunta oli mukana työvoiman palvelukeskuksen toiminnan aloittamisen valmistelussa. 
 
Työpajatoiminnassa painotetaan nuorten elämänhallin tataitoja ja urasuunnittelua sekä nuor-
ten hyvinvoinnin lisäämistä.  Työpajassa tehdään ki inteää yhteistyötä etsivän nuorisotyön 
kanssa. Työpaja on merkittävässä asemassa nuorten y hteiskuntatakuun toteuttamisessa. 
 
Tehdään edelleen kiinteää yhteistyötä työvoimaviran omaisten sekä sosiaali- ja terveystoi-
men kanssa. Kehitetään palveluverkostoa eri yhteist yötahojen kanssa. Työllistämisyksikös-
sä toimitaan nettomäärärahan puitteissa joustavasti  siten, että työllistäminen tuottaa mah-
dollisimman hyvän tuloksen yksilön kannalta ja myös  kunnan kannalta ottaen huomioon 
kunnan maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen osuus. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuor-
ten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. 
 
Pidetään työpaikkarekisteriä käytettäväksi kuntoutt avan työtoiminnan ja harjoittelun suun-
nittelussa. 
 
Kiinteää yhteistyötä on jatkettu. Työllistämisessä on otettu huomioon yksilön tilanne ja kunnan mak-
settavaksi tulevat työmarkkinatukimaksut. Etsivä nuorisotyöntekijä on ollut mukana kiinteästi nuor-
ten työpajan toiminnassa. Työpaikkarekisteriä on pidetty. 
 
Osallistutaan kumppanina Taivalkosken Kuohu ry:n Uu tta Työtä Taivalkoskelle  
-hankkeeseen. Työllistämisyksikkö maksaa 1/3 kuntao suudesta. Nuorten työpaja ja työllis-
tämisyksikkö osallistuu mahdollisiin muihin kehittä mishankkeisiin käytettävissä olevien 
määrärahojen puitteissa. 
 
Osallistuttu Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeeseen ja maksettu työllistämisyksikön osuus kunta-
osuudesta. 
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Toteutetaan työpajan ja työllistämisyksikön kehittä missuunnitelmaa vuosille 2013 – 2015 
määrärahojen puitteissa ja laaditaan kehittämissuun nitelma vuosille 2016 – 2018.  
 
Toteutettu kehittämissuunnitelmaa ja laadittu uusi suunnitelmaa. 
 
Ruokahuolto  
 
Laadullista kehittämistä jatketaan. Yhteistyökokouk sia ruokahuollon sekä sosiaali- ja ter-
veystoimen vastuuhenkiöiden kesken jatketaan. Henki löstön työssä jaksamista edistetään 
noudattaen sivistyspalvelujen henkilöstön hyvinvoin ti- ja täydennyskoulutussuunnitelmaa 
resurssien puitteissa. Valmistaudutaan mahdolliseen  ruokien toimitukseen koko OSAO:n 
Taivalkosken yksikölle.  
 
Toiminnan kehittämistä jatkettiin. Osallistuttiin muun muassa erilaisiin teemaviikkoihin. Aterioita täy-
dennettin kasviksilla ym. lisäkkeillä. Kotipalvelupakkauksiin laadittiin tuoteselosteet, jotka sisältävät 
myös allergeenit. Mahdollisuuksien mukaan käytettiin lähiruokaa kuten kalaa, marjoja, leipää ja jon-
kin verran poronlihaa. Pidettiin sosiaali- ja terveystoimen kanssa yhteisiä kuukausikokouksia ja ruo-
kahuollon henkilöstön yhteisiä kokouksia. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta ja virkistyspäivä. 
 
OSAO on ilmoittanut valmistavansa ainakin vielä itse ateriansa, joten ruokatoimituksia sinne ei ole 
aloitettu. 
 
Toteutetaan ruokahuollon kehittämissuunnitelmaa vuo sille 2013 – 2015 määrärahojen puit-
teissa ja laaditaan kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2018. 
 
Toteutettiin kehittämissuunnitelmaa ja laadittiin uusi kehittämissuunnitelma. 
 
Arviointikohteet valtuustokaudella 2013 – 2016 
 
Varhaiskasvatus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Lapsen vasun (henkilökohtaisen suunnitelman) 
laatiminen lapselle 

% kaikista päivähoidon 
kirjoilla olevista lapsista 

85 % 67 % 

Koulutetun henkilökunnan määrä koko henkilökun-
nasta (tilanne 10/12 n,. 50 %) 

% henkilökunnasta 55-70%  
(v.2014-2015) 

68 % 

Hoidossa olevien lasten lukumäärä  lasten määrä 31.12.2013 130 129 
Hoitopäivien määrä päivähoidossa: 
 

   

osapäiväiset  toteutuneita hoitopäi-
viä/vuosi 

5.200/vuosi 7.963 

kokopäiväiset toteutuneita hoitopäi-
viä/vuosi 

10.500/vuosi 10.921 
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Perusopetus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1. Perusopetuksen tila:    
Päättötodistuksen keväällä saaneet  100 % 100 % 

Jatko-opintoihin sijoittumattomat              enintään % päättötodistuksen 
saaneista 

5 % 0 % 

2. Erityisopetus, tukiopetus: 
 

   

Erityisen tuen piiriin siirretyt % kaikista oppilaista enintään 12 % 11,2 % 

Erityisopetuksen määrä % koko tuntimäärästä enintään 19 %        22,1 % 

Tukiopetuksen määrä keskiarvo tuntia/viikko 6 tuntia/vk  5 h/vk 
 
Toisen asteen koulutus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Lukio:    
1. Oppimaan oppiminen:     
Oppilaiden sijoittuminen jatkokoulutukseen 
(opiskelupaikan vuoden loppuun mennessä  
saaneet) 

% keväällä kirjoittaneista 50 % 55 % 

Ylioppilaskirjoitusaineiden tulokset keskiarvo keväällä        3,8  4,33 
2. Keskeyttäneet yli kuukauden koulussa  

olleista keskeyttäneet  % 
enintään 6,8 % 2 % 

 
Kansalaisopisto 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1. Opetuksen tila:    
Opetustuntien määrä tuntia/vuosi vähintään 4.400 tuntia 4.679 
Opiskelijamäärä (kerran laskettuna) opiskelijoita/vuosi 900 opisk. 776 
2. Asiakastyytyväisyysindeksi indeksin ka ka 4 ka 4,7 
3. Opetuksen uudistuminen    
Uudet opiskelijat (vrt. vuosi 2012) % opiskelijoista 5 % 15 % 
Uusia kursseja % kurssimäärästä 10 % 12,7 % 
4.Opetuksen saavutettavuus sivukylillä:    
Tarjottujen opetustuntien määrä sivukylillä tuntia/vuodessa sivukylillä 500 tuntia 892 tuntia 
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Kulttuuritoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1. Kulttuuritilaisuudet    
Kulttuuritilaisuuksiin  osallistuneiden määrä yhteensä osallistujia vuodessa 8.500 8.899 
Erikseen Päätalo-viikon tapahtumiin 
osallistuneet 

määrä vuodessa 5.200  6.645 

2. Hankkeitten määrä/kulttuurituottaja:    
Haetut paikalliset hankkeet hanketta/vuosi 6 4 
Haetut alueelliset hankkeet hanketta/vuosi 1 2 
Alueelliset kulttuuritilaisuudet määrä vuodessa  

vähintään 
1 0** 

    
3. Päätalo-keskuksen kävijämäärä henkilöä/vuosi 1.800  1.083* 

   *ei sisällä taidenäyttelyssä kävijöitä, n. 5.000 henk.         ** musiikkinäytelmä ei toteutunut 
 
Kirjastotoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Lainaukset Lainausten määrä  

vuodessa 
78.000 76.000 

Käynnit Käyntien määrä  
vuodessa 

45.000 44.946* 

Verkkokäynnit            Käyntien määrä  
vuodessa 

40.000 40.585** 

   *pienimmät kävijät eivät rekisteröidy laskuriin      **kunnan sivuilla kävijät eivät rekisteröidy lukumäärään 
 
Vapaa-aikatoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1.Nuorisotilojen käyttö ja sivukylien nuoriso- ja  
liikuntatoiminta 

   

Nuorisotilojen käyttö:    
Nuorisotiloilla käynnit käynnit vuodessa 4.000 4.938 
Nuorisotilojen aukiolo aukiolopäivät vuodessa 190 232 
Sivukylien nuorisotoiminta tilatoimintaa vuodessa 

kertaa vähintään 
5 7 

Kerhotoimintaa sivukylillä kerhoja vuodessa  
kertaa 

30 88 

 
Nuorisotoimen infotilaisuudet kouluilla 

 
kertaa vuodessa  
vähintään  

 
10 

 
10 

2. Uimaopetus ja uimahallitoiminta:    
Kuudesluokkalaisista osaa uida prosenttia kuudes-

luokkalaisista 
90 % 85,7% 

Uimahallikäyntien määrä ilman uimaopetusta määrä vuodessa 3.000 
 

3.525 

 
Työllistämisyksikkö 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1. Työllistetyt    
Työllistettyjen määrä henkilötyövuotta 13 12 
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Ruokahuolto 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
1.Valmistuksen määrä valmistettuja aterioita vuodessa 200.000 241.204 

2. Vanhusten ateriapalvelun ateriamäärä kotiin kuljetettujen aterioiden  
määrä vuodessa 

5.000 6.623 

 
Henkilöstöresurssit 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Työvoiman käyttö yhteensä  henkilötyövuotta 136,85          125,78 

 
Tilaresurssit 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Koulujen käytössä olevat tilat vuoden lopussa m2 enintään 9.178 9.178 

 
Talous 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Peruskoulut Kokonaiskustannukset (€/vuosi)        Reaalikust. 

laskevat  
vrt. 2012 

 
 
4.056 

Lukio                                              Kokonaiskustannukset (€/vuosi) Reaalikust. 
eivät nouse 
vrt. 2012                          

 
 
621 

   Reaalikustannukset: Kustannuksissa huomioitu indeksimuutos (Kuntatalous/opetustoimi III/2014) 
 
Oppilaat 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2015 Toteutunut 2015 
Peruskoulutus oppilaiden määrä 20.9.                 464 493 
Lukio oppilaiden määrä 20.9.    69 76 
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  Alkuperäinen 

talousarvio 
Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTATUOTOT 947 602 0 947 602 1 043 894,92 -96 292,92 
TOIMINTAKULUT -9 177 602 -227 856 -9 405 458 -9 013 040,78 -392 417,22 
TOIMINTAKATE  -8 230 000 -227 856 -8 457 856 -7 969 145,86 -488 710,14 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

 
-93 041 

 
0 

 
-93 041 

 
-50 283,57 

 
-42 757,43 

       
Laskennalliset erät 0 0 0 -188 486,00 188 486,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -8 323 041 -227 856 -8 550 897 -8 207 915,43 -342 981,57 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  628 348 0 628 348 582 821,22 45 526,78 
Toimintakulut  -1 214 509 0 -1 214 509 -1 113 966,61 -100 542,39 
Toimintakate  -586 161 0 -586 161 -531 145,39 -55 015,61 
Tilikauden yli-/alijäämä  -586 161 0 -586 161 -531 145,39 -55 015,61 
       
 
Toimintamenojen määrärahan lisäys 227.856 euroa koostuu kunnanhallituksen kohdassa mainittui-
hin eläkevakuutusmaksuihin kunnanhallitukselta siirretystä määrärahasta. 
 
Poikkeamat talousarvioon (t=tuhat): 
 
Toimintatuotot ylittyivät yhteensä noin 96 t euroa. Myyntituottojen ylitys oli noin 30 t euroa, josta 
aterioiden myyntitulojen osuus noin 24 t euroa ja muiden myyntitulojen osuus noin 6 t euroa. Aterioi-
ta myytiin ennakoitua enemmän. Maksutuotot ylittyivät noin 55 t euroa, josta päivähoitomaksujen 
osuus oli noin 50 t euroa ja muiden maksutuottojen osuus noin 5 euroa. Päivähoitomaksuihin vai-
kuttavat perheiden tulot ja lasten lukumäärä, joten niitä on vaikea ennakkoon arvioida tarkasti. Kan-
salaisopiston kurssimaksut ovat kirjautuneet lukukausimaksuihin, kun ne talousarviossa ovat olleet 
muissa opetus- ja kulttuuritoimen maksuissa. Vuoden 2016 talousarviossa tulomääräraha on siirret-
ty lukukausimaksuihin. Tuet ja avustukset ylittyivät yhteensä noin 3 t euroa. Työllistämistuet alittui-
vat noin 47 t euroa, koska TE-toimisto tiukensi tukien myöntämiskriteereitä. Toisaalta valtionavus-
tukset ylittyivät noin 45 t euroa, koska talousarviossa ei ole ollut kaikkia tukia, joihin ei oltu vielä saa-
tu päätöstä talousarviovaiheessa. Muut tuet ja avustukset ylittyivät noin 5 t euroa. Vuokratuotot ylit-
tyivät noin tuhat euroa ja muut toimintatuotot yhteensä noin 9 t euroa. 
 
Toimintakulut alittuivat yhteensä noin 392 t euroa. Henkilöstökulut alittuivat noin 122 t euroa. Siitä 
noin 102 t euroa tuli alitusta työllistämisyksikössä, koska tukien saaminen vaikeutui TE-toimiston 
muutettua työllistämiskriteereitään eikä henkilöitä saatu työllistettyä talousarvion mukaisesti. Perus-
opetuksessa henkilöstömenot ylittyivät noin 57 t euroa, koska jouduttiin perustamaan kaksi uutta 
perusopetusryhmää luokille 0. ja 1., koska kyseissä ikäluokissa oppilasmäärä lisääntyi huomatta-
vasti. Toisaalta lukiokoulutuksessa henkilöstömenot alittuivat noin 26 t euroa. Kansalaisopistossa 
henkilöstömenot alittuivat noin 13 t euroa, koska kansalaisopiston tuntimäärä väheni hieman edelli-
seen vuoteen verrattuna. Muissa yksiköissä tuli pieniä eroja henkilöstömenoissa. 
 
Palvelujen ostot alittuivat yhteensä noin 37 t euroa. Alituksia tuli muun muassa matkustus- ja kulje-
tuspalveluissa, asiantuntijapalveluissa, asiakaspalvelujen ostoissa, ohjelmien ylläpitomaksuissa, 
majoitus- ja ravitsemispalveluissa sekä yhteistoimintaosuuksissa. Toisaalta pieniä ylityksiä tuli pai-
natuksissa ja ilmoituksissa sekä postimaksuissa. Muualle sijoitetuista ja sairaalakoulussa olevista 
lapsista jouduttiin maksamaan arvioitua vähemmän maksuja ja muun muassa koulukuljetuksia pys-
tyttiin järjestelemään ennakoitua edullisemmin.  
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Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat yhteensä noin 39 t euroa. Alitusta tuli elintarvikkeissa noin 27 t 
euroa ja kalustossa noin 15 t euroa. Myös muissa menoissa tuli pieniä alituksia. Toisaalta pieniä 
ylityksiä tuli muun muassa puhdistusaineissa ja -tarvikkeissa, sähkössä, rakennus- ja muussa mate-
riaalissa. Toisaalta esimerkiksi työpajassa rakennus- ja muu materiaali ylittyi, mutta myyntituotot 
vastaavasti ylittyivät enemmän. 
 
Maksettavat avustukset alittuivat yhteensä noin 72 t euroa. Siitä päivähoidon kotihoidontuen osuus 
oli noin 25 t euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alitus oli noin 49 t euroa sekä muut avustukset 
noin tuhat euroa. Palvelusetelit kotitalouksille ylittyivät noin 3 t euroa. Palveluseteleihin saatiin valti-
onavustus, joka sisältyy tuloihin. Työmarkkinatuet kasvoivat ennakoitua vähemmän. Maksettavan 
kotihoidontuen määrä riippuu perheiden valinnoista eikä kunta voi niihin suoraan vaikuttaa. 
 
Vuokrat alittuivat yhteensä 50 t euroa. Siitä leasingvuokrien osuus oli 46 t euroa ja muiden vuokrien 
osuus 5 t euroa. Leasingvuokrat alittuvat, koska kouluilla on yhä enemmän siirrytty käyttämän iPa-
dejä leasingvuokrattujen tietokoneiden sijaan. 
 
Toimintakate oli vuonna 2014 yhteensä -7.706 t euroa ja vuonna 2015 yhteensä 7.969 t euroa. 
 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  124

 
3.1.7 Tekninen lautakunta 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa yhdyskuntatekniset palvelut sekä ylläpitää kunnan kiinteistöt 
ja toimitilat taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä edistää hyvän rakennustavan, terveellisen, 
turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista. 
 
Teknisen lautakunnan palvelutoiminta-alueet: 
 
- kunnan kiinteistöjen ylläpito 
- kunnan maa- ja metsätilojen hoito 
- toimitilapalvelut: kiinteistöhoitopalvelut ja toiminnan kehittäminen (huomioidaan konsernikiinteis-

töt) 
- kaukolämpölaitostoiminta: kunnan verkosto ja lämpökeskus sekä yhteistyö Taivalkosken Voima 

Oy:n kanssa 
- taajaman vesi- ja viemärilaitostoiminta ja kunnan alueen vesihuollon kehittäminen 
- jätehuollon järjestäminen ja kehittäminen 
- kaavateiden ja yksityisteiden hoito (yksityistiet hoitosopimuksin) 
- kunnan asuntoviranomaisasiat 
- puistojen, yleisten alueiden ja ympäristön hoito 
- maa-aineslupa-asiat 
- maankäytön suunnittelu/kaavoituksen valmistelut 
- liikuntapaikat ja reitistöt (muun muassa hiihtokeskus, melontakeskus) 
- väestönsuojelun osatehtävät (valmiussuunnittelu/varautuminen häiriö- ja poikkeusolosuhteisiin ) 

ja palo- ja pelastustoiminnan rahoitus 
- kunnan investointitoiminnan koordinointi ja toteutus 
- konsernitehtävät: toiminta sektorinsa osalta konsernin osatehtävissä ja osassa hallintoja  
- mukanaolo toimialaan liittyvissä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kehittämistehtävissä 

ja yhteistyöhankkeissa 
 
Lautakunta on toiminut rakennusvalvontaviranomaisena 1.1.2013 alkaen. Rakennusvalvontaviran-
omainen hoitaa eri laeissa kunnalle tai sen toimielimille määrätyt rakennusvalvontaan liittyvät tehtä-
vät ja tuottaa kuntalaisille rakennus- ja maankäyttölainsäädännön vaatimat palvelut.  
- valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtii, että rakentamisessa 

noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään, 
- huolehtii kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta, 
- maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta 
- ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävien rahoitus (ostopalveluna Kuusamos-

ta) 
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Palvelustrategian mukaisesti suunnittelukaudella ja tketaan toimialan kehittämistä tukipalve-
luyksikkö -linjauksella. Samalla korostetaan toimin tayksikkökohtaista asiakkuuksiin perus-
tuvaa rahoitusrakennetta. Toimiala tuottaa merkittä vässä määrin kunnan sisäisiä tukipalvelu-
ja toisten hallintokuntien käyttöön; esimerkkinä ki inteistönhoito, joka sitoo toimialan henki-
löstöresursseista yli puolet. Toisena selkeänä palv elukokonaisuutena ovat liikelaitostyyppi-
set palvelut (lämpö, vesi, jätehuolto), joiden kust annukset kokonaisuudessaan katetaan 
asiakasmaksuin. Kolmantena kokonaisuutena ovat pääo sin verorahoituksella tuote-
tut/ostetut palvelut kuten kaavoitus, palo/pelastus , tienpito, puistot, yleiset alueet, liikunta-
paikat ja reitistöt.  
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Toimialan toiminnassa painotetaan palveluyksikön roolin sisäistämistä muun muassa henkilöstö-
koulutuksissa. Kunnan palvelustrategiassa 2015 on linjattu toimialan tukipalveluyksikön roolitus. 
Toimialan palvelutuotannon kehittämistä on jatkettu asiakkuuksien muutosten ennakoimisella, pal-
velukohtaisten rahoitusrakenteen korostamisella ja tuotekohtaisten palveluiden pitkäjänteisellä kehi-
tystyöllä. 
 
Toimitilojen käyttöä ohjattaessa on koko palvelutuo tanto ja koko konsernin palvelukäytössä 
olevat tilat huomioitava niin vähenevien kuin lisää ntyvienkin tarpeiden osalta kokonaista-
loudellisen tilahallinnon varmistamiseksi. 
 
Toimintaympäristö tilapalveluissa muuttuu esimerkiksi kasvavine vanhusasumistarpeineen ja vä-
henevine koulutilatarpeineen. Lisäksi vähätuottoinen muu kiinteistömassa on erityistarkkailussa. 
Vuoden aikana toimialan tilahallinnossa merkittävää roolia esitti edelleen metsäoppilaitoksen ja 
ammatillisen koulutuksen tilojen ”isännöinti”. Tähän saakka ko. tilat on saatu pidettyä kustannuskat-
tavasti vuokrattuna. Uhkakuvana realisoitui tilatarpeen pienentyminen ammatillisen koulutuksen 
osalla. Vapautuville tiloille etsitään aktiivisesti järkevää jatkokäyttöä. Osalle vapautuneista tiloista on 
löydetty jatkokäyttö. Terveyskeskuksen saneerauksen toinen vaihe käynnistettiin kertomusvuonna. 
Kiinteistöautomaation rakentamista on jatkettu investointiohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta 
on hyväksynyt kiinteistöille energiansäästöohjelman jonka mukaan seurantaa ja toimenpiteitä suori-
tetaan. Palvelukäytöstä poistuneita kiinteistöjä myytiin Metsäkylän koulu ja Pekkalan kiinteistö. 
 
Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja  vesilaitos) toimintaperiaatteena on kus-
tannusvastaavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen k oron tuottaminen omistajan sijoittamal-
le pääomalle. Tuotteiden hintaan kohdennetaan kaikk i kustannusten osatekijät tariffilasken-
nassa. Lisäksi tariffeissa otetaan huomioon laitost en investointitarpeet, joten laitosten in-
vestointiohjelmat katetaan kuluttajamaksuista, eivä tkä laitokset näin ollen rasita kunnan ta-
loutta. Liikelaitosten osalta yksi suunnittelukaude n painopiste on valmiussuunnittelun pitä-
minen ajan tasalla ja tehokas varautuminen arjen po ikkeustilanteisiin. 
 
Nykyinen jätevedenpuhdistamo peruskorjattiin 2007/2 008 ja laitokseen rakennettiin biologi-
nen puhdistamo-osa. Hanke valmistui 2008 ja on saav uttanut hyvin puhdistuksen mitoi-
tusarvot. Jatkohankkeena on toteutettava vanhojen s elkeytysaltaiden kunnostaminen. 
Suunnittelu on toteutettu 2012. Seuraava iso haaste  on kaava-alueen lievealueiden jätevesi-
asioiden ratkaisu liittämällä ne taajaman puhdistam on piiriin. Ensimmäinen vaihe toteutettiin 
2013 Jänispalon suunnan liittämisenä ja toinen vaih e 2014 Asutusalueen suunnan liittämise-
nä. Loput lähialueet on ohjelmoitu toteutettavaksi suunnittelukaudella. 
 
Kunnan lämpölaitos tekee tiivistä yhteistyötä yhtiö itetyn lämmöntuotannon (Taivalkosken 
Voima Oy) kanssa. Yhtiö on kasvanut ja kehittänyt v oimakkaasti toimintaansa. Yhtiö investoi 
vuoden 2005 loppupuolella savukaasupesurin ja toteu tti 2010 – 2011 uuden kattilalaitoksen 
investoinnin (n. 3.500.000 €). Kaukolämmön markkina -asema on ollut viimevuosina erittäin 
hyvä. Kunnassa on 90-luvulta saakka tehty vuosittai n lämpöverkoston saneeraustöitä ja 
pääosa runkolinjoista ja osa talolinjoista on jo uu distettu eli niin sanottua ”korjausvelkaa” ei 
ole. Varautumisen osalta linjaston varrella oleva L K1 (6 MW) on varmistettu 2013 omalla 
sähkögeneraattorilla.  
 
Kaukolämpötoiminnassa pitkäjänteinen linjaston saneerausohjelma on kohottanut verkoston hyö-
tysuhdetta ja toimintavarmuutta. Taivalkosken Voima Oy:n uuden lämpölaitosinvestoinnin seurauk-
sena öljynpolttotarvetta on vain poikkeustilanteissa. Kunnan verkostolla olevan lämpökeskus n:o 1:n 
toiminnan turvaaminen on varmistettu sähkökatkostilanteissa omalla aggregaatilla.   
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Nykyinen jätevedenpuhdistamo peruskorjattiin 2007/2008 ja laitokseen rakennettiin biologinen puh-
distamo-osa. Jätevedenpuhdistamo on saavuttanut hyvin asetetut puhdistusvaatimukset. Taajaman 
lievealueen viemäröintihanke saatettiin loppuun kertomusvuonna toteuttamalla Jokijärven suunta ja 
Riihikankaan suunta.  
 
Tienpito toteutetaan valtuuston hyväksymän raportin  (97) periaatteiden mukaisesti. Suunnit-
telukaudella on tarkoitus laatia tienpidolle uudet strategiset linjaukset. Lautakunta on tiukko-
jen raamien puitteissa ylläpitänyt tieverkon palvel ut. Tiekuntien hallinto saatettiin kunnan 
toimesta ajan tasalle ja tiekuntien kanssa kunnalla  on hoitosopimukset. Tiekuntien toimin-
nan aktiivisuutta pyritään edesauttamaan. Taivalkos ken kunta on mukana Kuusamon kau-
pungin vetämässä Koillismaan yksityistieverkon kehi ttämishankkeessa, jonka yksi päätavoi-
te on yksityisteiden tiekuntien aktivointi Kuusamon , Posion, Pudasjärven ja Taivalkosken 
kunnan alueella.  
 
2008 kilpailutettiin teiden hoito yhdessä Pudasjärv en kaupungin, Taivalkosken kunnan ja 
Tielaitoksen kanssa. Kilpailuttamisen jälkeen tehti in sopimus 5-vuotisesta hoidon alueura-
kasta. Hoitourakka jatkui 5-vuotissopimuksen mukaan  syksyyn 2013. Uusi kilpailutus seu-
raavalle 5-vuotisjaksolle oli kevättalvella 2013. K ilpailutus käytiin yhdessä ELY:n ja Pudas-
järven kaupungin hoitoteiden ja katujen kanssa. Ura koitsijaksi valittiin seuraavalle urakka-
kaudelle 2013 – 2018 Destia Oy eli sama urakoitsija , joka toimi edellisellä sopimuskaudella 
jatkaa urakoitsijana. 
 
2008 kuluessa kunta kilpailutti yhdessä Tielaitoksen ja Pudasjärven kaupungin kanssa tienhoidon. 
Kilpailuttaminen tapahtui 2008 alussa ja kysymyksessä oli 5-vuotinen hoitourakka. Urakka käynnis-
tyi syksyllä 2008, joten ensimmäinen toimintavuosi päättyi syksyllä 2009. Urakan alkutaipaleella oli 
jonkin verran laatuongelmia. Toiminta on sittemmin vakiintunut. Toteutumasta raportoidaan lauta-
kunnalle vuosittain. Uusi viisivuotinen hoitourakka käynnistyi samojen toimijoiden kilpailuttamana 
syksyllä 2013. 
 
Taivalkosken kunnan jätehuolto muuttui 1.1.2013 alk aen. Aiemmin Kuusamoon toimitettu 
jäte ruvettiin toimittamaan Oulun kaupungin jätteen polttolaitokselle. Vuositasolla jätettä toi-
mitetaan polttoon noin 800 – 900 tn. Kunnan Matovaa ran jäteasemalle perustettiin polttokel-
poisen jätteen välivarastointipaikka, josta jäte to imitetaan urakoitsijan toimesta määrävälein 
Oulun energialaitokselle. Jätehuollon muutoksen seu rauksena tekninen lautakunta antoi 
uudet jätehuoltomääräykset. Lisäksi vuoden 2013 alu sta lukien on kunnan toimesta järjestet-
ty lasille ja pienmetallille erilliset keräyspistee t kauppojen yhteyteen (S-market, K-market, 
Tyrävaaran kyläkauppa, Metsäkylän kyläkauppa ja kun nan varikko).  
 
Biojätteen erilliskeräys lopetettiin myös 1.1.2013 ja nyt biojäte menee polttokelpoisen jätteen 
mukana Ouluun. Poltettavaksi tai muuhun hyötykäyttö ön kelpaamaton jäte toimitetaan edel-
leen Kuusamon kaatopaikalle. 
 
Tekninen lautakunta kokouksessaan 31.10.2012 päätti jätehuollon muutoksista, jotka astuivat voi-
maan 1.1.2013. Keskeisenä muutoksena oli jätteiden toimittaminen Oulun Ekovoimalaitokselle, jos-
sa ne hyödynnetään energiana kaatopaikalle hautaamisen sijasta. Tekninen lautakunta käsitteli ja 
hyväksyi myös edellisenä vuonna uudet jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräysten tarkistaminen 
tuli ajankohtaiseksi, kun uusi Jätelaki (646/2011) tuli voimaan 1.5.2012. Samalla kumoutui vanha 
jätelaki (1072/1993), jonka perusteella Taivalkosken kunnan jätehuoltomääräykset oli annettu. Tai-
valkosken kunnan jätehuolto muuttui siis merkittävästi vuoden 2013 alusta. Muutokset on toteutettu 
hallinnollisesti. Käytännön toimenpiteet on suoritettu. Jätehuoltomääräykset on uudistettu. Kuntalai-
sille on tiedotettu runsaasti asiasta. 2014 ja 2015 ei toiminnassa ollut merkittäviä muutoksia. 
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Palo- ja pelastustoimen valtakunnalliset keskittämi set suoritettiin 2004. Palo- ja pelastustoi-
mintaa Taivalkoskella hoitaa Oulun kaupungin liikel aitos. Väestönsuojelu- ja valmiustehtäviä 
jäi merkittävässä määrin kunnille. 
 
Teknistyvässä yhteiskunnassa kriisitietoisuus ja poikkeustilanteisiin varautuminen on noussut yhä 
tärkeämmäksi. Teknisillä palveluilla on runsaasti toimintoja, jotka edellyttävät valmiussuunnittelua ja 
varautumista. Vuoden 2016 lautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu laajemman selvityk-
sen tekeminen kiinteistöpuolen varasähköjärjestelmästä. Lämpö- ja vesilaitoksella on jo kriittisimpiä 
toimintoja varustettu varajärjestelmällä. 
 
Rakennusvalvonnan osalta uudistetut energiamääräyks et ja rakennustuoteasetus tuovat 
perehdyttämistarvetta rakennushankkeeseen ryhtyvill e, pääsuunnittelijoille ja vastaaville 
työnjohtajille. Aloituskokousten merkitys korostuu entisestään ja niiden pitämisen tarve laa-
jenee myös pienempiin rakennushankkeisiin. 
 
Vuoden 2015 aikana valmistellaan esitys valtuustoll e kunnan perimistä rakennusvalvonnan 
lupa-, tarkastus- ym. maksuista, nykyinen taksa on tullut voimaan vuonna 2011. Tehdään 
esitys valtuustolle maa-ainesten ottamissuunnitelma n tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 
valvonnasta suoritettavista maksuista, nykyinen tak sa on tullut voimaan 2002. 
 
Rakennusvalvonnan perittävistä maksuista on tehty esitys kunnanhallitukselle joulukuussa 2015. 
Maa-ainesten ottamistoiminnan perittävistä maksuista ei ole tehty esitystä, koska eduskunnassa on 
huhtikuussa 2015 käsitelty lakimuutos, jonka mukaan maa-aineslain mukaisten asioiden hoito siirtyy 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lakimuutos tulee voimaan 1.7.2016. Taivalkosken kunnan osalta 
maa-ainesasiat siirtyvät kuntien yhteiselle ympäristönsuojeluviranomaiselle ja se tulee ratkaise-
maan perittävät maksut.  
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Tavoite 1: 
 
Poikkeusoloihin varautumista jatketaan selvittämäll ä yläkoulun ja keskuskeittiön sekä 
kunnantalon sähköistämismahdollisuus aggregaatin av ulla. Tavoitteena on, että ylä-
koulua voidaan käyttää evakuointiin ja keskitettyyn  ruokahuoltoon ja kunnantalon 
kautta pelaisi johtokeskus-, viestintä- ym. toiminn ot pidemmässäkin sähköhäiriötilan-
teessa. 

Varasähköjärjestelmien hankeselvittely aloitettu 2015 koulukeskuksen kiinteistöjen (keskus-
keittiö) mahdollisesta osittaisesta tukeutumisesta lämpökeskus 1:n aggregaattiin. Vuoden 
kuluessa on kuitenkin nähty tarpeelliseksi tehdä laajempi kiinteistöjen sähköistyksen varau-
tumisselvitys. Vuoden 2016 lautakunnan toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu laajemman 
selvityksen tekeminen kiinteistöpuolen varasähköjärjestelmistä. Lämpö- ja vesilaitoksella on 
jo kriittisimpiä toimintoja varustettu varajärjestelmillä. 

Tavoite 2: 
 
Taivalkosken (koko kuntaa koskeva) kunnan maankäytt östrategian valmistelua jatke-
taan. Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta Mustav aaran kaivoshankkeen kerran-
naisvaikutukset keskiössä. 

Työ käynnissä. Asiaa taustoitettu valtuuston iltakoulussa 16.11.2015. Yleisö-/toimijapalaute 
kerätään alkuvuodesta 2016 ja loppuvuodesta laaditaan strategialuonnos. 

Mustavaaran kaivoshankeen tilanne on muuttunut alkuperäisistä näkymistä, joten sillä sei-
kalla on vaikutusta strategiatyön alkuaan kaavailtuun aikatauluun ja sisältöön. 
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Tavoite 3: 
 
Käytöstä poistuneet tilat pyritään realisoimaan mak simaalisesti. 

Tekninen lautakunta on aktiivisesti vuoden aikana pyrkinyt realisoimaan käytöstä poistettuja 
ja vajaakäyttöisiä tiloja; Jokijärven koulu, Pekkalan kiinteistö, Inkeen koulu ja Metsäkylän 
koulu. 

Inkeen koulun osalta realisointi ei ole toistaiseksi onnistunut useista myynti-ilmoituksista 
huolimatta. 

Tavoite 4: 
 
Vuoden 2015 aikana annetaan esitys valtuustolle uud esta rakennusvalvonnan ja maa-
ainesten oton maksuperusteista (taksa). 

Esitys on valmisteltu ja annettu. 

Tavoite 5: 
 
Rakennuslupahakemukset käsitellään 1 – 5 viikkoa ha kemuksen jättämisestä. Raken-
nustarkastaja on maanantaisin toimistolla tavattavi ssa asiakaspalvelua varten. 

Toteutunut.  Lupapäätöksiä on tehty vuoden aikana 147 kpl (mukana toimenpideilmoitukset 
ja toimenpideluvat). 

 
 2012 2013 2014 2015 
Rakennusluvat 120 125 129 147 
Valmistuneet asunnot     4     8   13 7 
Valmistuneet/käyttöönotetut rakennukset 105 101   73 47 
Suunnittelutarveratkaisut     0     0    0 2 
Poikkeamislupien lausunnot     6   12   15 6 
Maisematyöluvat     2     1     2 5 

 
Toiminnan muu toteutuminen 
 
Investoinnit 
 
Investointeja on valmisteltu ja toteutettu kuntasuunnitelman pohjalta. Lautakunta on hyväk-
synyt tarkeohjelmia tarpeellisiin investointiohjelman osioihin. Painopiste EAKR-
rahoituksessa on siirtynyt elinkeinopoliittiseen suuntaan, joten kunnan investoinneille on yhä 
vaikeampaa saada EU-rahoitusta. Nykyinen tukirahoitus investoinneille on jo hakuvaiheessa 
monitahoisesti rahoittajien selvittelyssä, joten useiden hankkeiden osalta rahoituspolut ovat 
kestoltaan pitkiä. Rahoitusten pitkällinen käsittely aiheuttaa aikataulumuutoksia hankkeisiin 
ja pääosin aikataulut pyrkivät jatkumaan. Myös EU:n ohjelmakausien taitekohdan läheisyys 
näkyy investointirahoituspäätösten hetkellisenä harventumisena.    
 
Kertomusvuonna toteutui muun muassa terveyskeskuksen vuodeosaston saneerauksen 
valmistuminen ja toisen saneerausvaiheen käynnistäminen. Taivalvaaran poolirakennuksen 
ja monitoimitalon laajennusurakat käynnistettiin. Teollisuusalueelle käynnistettiin hallin ra-
kentaminen. Ammattikoululle saneerattiin toimitilat työterveyshuollolle. 
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Kunnallistekniikan puolella saatiin keskustan ympäristöalueiden viemäröintiprojekti päätök-
seen toteuttamalla kaavan lähialueiden viemäröinti Jokijärven ja Riihikankaan suuntaan.  

Kunnallistekniikkaa ja tiestöä rakennettiin Taivalvaaralla ja teollisuusalueella. Putaanmut-
kaan toteutettiin yhteistyöprojektina taidesilta. 

Kohdassa ”Investointien toteumavertailu” on tarkemmin kuvattu vuoden kohteet ja toteuma. 

Maankäyttö:  

Taajamassa on käynnissä yleiskaavan uudistaminen. Asiaa taustoitettiin valtuuston iltakou-
lussa 16.11.2015. Koko kunnan aluetta tarkasteleva maankäyttöstrategiatyö on käynnissä. 
Keskeisenä teemana ko. työssä on elinkeinojen kehittämismahdollisuudet ja Mustavaaran 
kaivostoiminnan vaikutusten ennakointi kunnan maankäyttöön ja palveluihin. Mustavaaraan 
suunnitellun kaivosalueen alueen kaavat (yleiskaava ja asemakaava) valmistuivat kerto-
musvuonna. Taivalvaaran kaavamuutos valmistui. Alueelle on lisätty tontteja Taivalvaaran 
vetovoimaisimmille rakennuspaikoille ja järjestelty alueen toiminnot kehittämistavoitteiden 
mukaisiksi. Ydinkeskustan kaavamuutos käynnistettiin. Tarkoituksena on kaavan päivittämi-
sen lisäksi myös kaavallisesti pohtia keskustan elävänä säilymistä nykyisessä kaupan ja 
liiketoiminnan murrostilanteessa. 

Voimavarat 
 
Toimialan henkilöstö 31.12.2015 oli vakituisia 45 kokoaikaista henkilöä, määräaikaisia 5 ja tukityöl-
listettyjä 1. 
 
Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTATUOTOT 2 822 601  2 822 601 2 803 520,30 19 080,70 
TOIMINTAKULUT -5 284 601 -63 835 -5 348 436 -5 073 243,00 -275 193,00 
TOIMINTAKATE  -2 462 000 -63 835 -2 525 835 -2 269 722,70 -256 112,30 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

 
-1 525 204 

 
0 

 
-1 525 204 

 
-1 500 361,43 

 
-24 842,57 

       
Laskennalliset erät 0 0 0 -107 353,00 107 353,00 
Tilikauden yli-/alijäämä  -3 987 204 -63 835 -4 051 039 -3 877 437,13 -173 601,87 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  2 028 783 0 2 028 783 1 991 006,66 37 776,34 
Toimintakulut  -475 440 0 -475 440 -537 349,48 61 909,48 
Toimintakate  1 553 343 0 1 553 343 1 453 657,18 99 685,82 
Tilikauden yli-/alijäämä  

 
1 553 343 0 1 553 343 1 453 657,18 99 685,82 

 
Toimintamenojen määrärahan lisäys 63 835 euroa koostuu kunnanhallituksen kohdassa mainittui-
hin eläkevakuutusmaksuihin kunnanhallitukselta siirretystä määrärahasta. 
 
Lautakunta pysyi hyvin raamibudjetissa ja nettomenot toteutuivat kertomusvuonna 92,2 %. 
Nettomenojen alittumista tapahtui kauttaaltaan ja rakennusten osalta vuosi toteutui merkittä-
västi ennakoitua paremmin. 
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3.2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 
 
(ulkoinen) 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poi kkeama 
talousarvio muutokset muutosten 
  jälkeen 

 
Toimintatulot   
   Myyntitulot  2 944 136 0 2 944 136 2 836 044,64 108 091,36 
   Maksutulot  1 453 859 0 1 453 859 1 687 637,59 -233 778,59 
   Tuet ja avustukset 572 052 0 572 052 543 512,34 28 539,66 
   Muut toimintatulot 942 486 0 942 486 1 017 000,14 -74 514,14 
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,00 0,00 
Toimintatulot  5 912 533 0 5 912 533 6 084 194,71 -171 661,71 
Toimintamenot  
   Henkilöstömenot  -16 637 404 0 -16 637 404 -16 092 258,75 -545 145,25 
   Palvelujen ostot  -12 129 662 -3 000 -12 132 662 -12 306 859,87 174 197,87 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 796 186 0 -2 796 186 -2 774 739,59 -21 446,41 
   Avustukset muille  -1 617 405 -5 000 -1 622 405 -1 491 506,80 -130 898,20 
 Avustukset liikelaitoksille 
   Muut toimintamenot -962 652 0 -962 652 -937 099,84 -25 552,16 
Toimintamenot  -34 143 309 -8 000 -34 151 309 -33 602 464,85 -548 844,15 
Toimintakate  -28 230 776 -8 000 -28 238 776 -27 51 8 270,14 -720 505,86 
Verotulot  11 566 000 0 11 566 000 12 028 426,05 -462 426,05 
Valtionosuudet  18 199 976 0 18 199 976 18 275 175,00 -75 199,00 
Rahoitustulot ja -menot 
   Korkotulot muilta  10 000 0 10 000 23,74 9 976,26 
   Korkotulot liikelaitoksilta 
   Muut rahoitustulot muilta 61 000 0 61 000 115 520,43 -54 520,43 
   Korvaus peruspääomasta  
   liikelaitoksilta 
   Korkomenot  -30 000 0 -30 000 -17 945,70 -12 054,30 
   Muut rahoitusmenot -500 0 -500 -510,82 10,82 
Rahoitustulot ja -menot 40 500 0 40 500 97 087,65 -56 587,65 
Vuosikate  1 575 700 -8 000 1 567 700 2 882 418,56 -1 314 718,56 
Poistot ja arvonalentumiset 
   Suunnitelman mukaiset poistot -2 100 000 0 -2 100 000 -2 005 096,04 -94 903,96 
   Arvonalentumiset  -2 100 000 0 -2 100 000 -2 005 096,04 -94 903,96 
Satunnaiset erät 
   Satunnaiset tulot 
   Satunnaiset menot -75 000 0 -75 000 -375 288,04 300 288,04  
Tilikauden tulos  -599 300 -8 000 -607 300 502 034, 48 -1 109 334,48 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 15 614 0 15 614 11 802,12 3 811,88 
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)  0 0 0 0,00 0,00 
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  0 0 0 0,00 0,00 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -583 686 -8 000 -591  686 513 836,60 -1 105 522,60 
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(ulkoiset ja sisäiset) 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poi kkeama 
talousarvio muutokset muutosten 
  jälkeen 

 
Toimintatulot   
   Myyntitulot  4 043 882 0 4 043 882 3 957 320,94 86 561,06 
   Maksutulot  1 453 859 0 1 453 859 1 687 637,59 -233 778,59 
   Tuet ja avustukset 572 052 0 572 052 543 512,34 28 539,66 
   Muut toimintatulot 2 502 871 0 2 502 871 2 472 381,29 30 489,71 
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0,00 0,00 
Toimintatulot  8 572 664 0 8 572 664 8 660 852,16 -88 188,16 
Toimintamenot  
   Henkilöstömenot  -16 637 404 0 -16 637 404 -16 092 258,75 -545 145,25 
   Palvelujen ostot  -12 925 217 -3 000 -12 928 217 -13 129 247,56 201 030,56 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 100 377 0 -3 100 377 -3 073 628,20 -26 748,80 
   Avustukset muille  -1 617 405 -5 000 -1 622 405 -1 491 506,80 -130 898,20 
   Avustukset liikelaitoksille 
   Muut toimintamenot -2 523 037 0 -2 523 037 -2 392 480,99 -130 556,01 
Toimintamenot  -36 803 440 -8 000 -36 811 440 -36 179 122,30 -632 317,70 
Toimintakate  -28 230 776 -8 000 -28 238 776 -27 51 8 270,14 -720 505,86 
Verotulot  11 566 000 0 11 566 000 12 028 426,05 -462 426,05 
Valtionosuudet  18 199 976 0 18 199 976 18 275 175,00 -75 199,00 
Rahoitustulot ja -menot 
   Korkotulot muilta  10 000 0 10 000 23,74 9 976,26 
   Korkotulot liikelaitoksilta 
   Muut rahoitustulot muilta 117 000 0 117 000 184 993,35 -67 993,35 
   Korvaus peruspääomasta  
   liikelaitoksilta 
   Korkomenot  -86 000 0 -86 000 -87 418,62 1 418,62 
   Muut rahoitusmenot -500  0 -500 -510,82 10,82 
Rahoitustulot ja -menot 40 500 0 40 500 97 087,65 -56 587,65 
Vuosikate  1 575 700 -8 000 1 567 700 2 882 418,56 -1 314 718,56 
Poistot ja arvonalentumiset 
   Suunnitelman mukaiset poistot -2 100 000 0 -2 100 000 -2 005 096,04 -94 903,96 
   Arvonalentumiset  -2 100 000 0 -2 100 000 -2 005 096,04 -94 903,96 
   Satunnaiset tulot 
   Satunnaiset menot -75 000 0 -75 000 -375 288,04 300 288,04 
Tilikauden tulos  -599 300 -8 000 -607 300 502 034, 48 -1 109 334,48 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 15 614 0 15 614 11 802,12 3 811,88 
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)  0 0 0,00 0,00 0,00 
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  0 0 0,00 0,00 0,00 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -583 686 -8 000 -591  686 513 836,60 -1 105 522,60 
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Tuloslaskelmapoikkeamat (ulkoiset tulot ja menot)  
 
ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 
 
Valtuuston 18.12.2014 §:ssä 92 hyväksymään talousarvioon sisältyi eläkemenoperusteisiin eläke-
vakuutusmaksuihin 981.019 euron ja ennenaikaisesti eläkkeelle jääneiden varhemaksuihin 92.130 
euron määräraha, jotka varattiin kunnanhallituksen määrärahaan. Määrärahoja siirrettiin lautakunnil-
le niiden vastaaviin menoihin yhteensä 712.690 euroa. Loppuosa jäi kunnanhallitukselle vastaaviin 
menoihin. Kunnanhallituksen kohdalla käsiteltiin myös Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymän purkamisen vuoksi entisille jäsenkunnille siirtyneet, ennen kuntayhtymän purkamista 
eläkkeelle jääneistä aiheutuvat edellä mainitut maksut. Posion kunnalta laskutettiin eläkkeelle jää-
neiden maatalouslomittajien eläkkeisiin kohdistuneita eläkevakuutusmaksuja 16.951,64 euroa. Tä-
mä määrä vähensi kunnan vastuuta ko. menoista. 
 
TALOUSARVIOMUUTOKSET 
 
Käyttötalousosan määrärahoihin myönnettiin kunnanhallituksen määrärahaan 3.000 euron lisäys 
valtuuston päätöksellä 4.6.2015 § 38 ja 5.000 euron lisäys valtuuston päätöksellä 22.6.2015 § 50. 
Lisäksi määrärahojen muutoksina olivat edellä kerrotut määrärahojen siirrot. 
 
TOIMINTATUOTOT 
 
Toimintatuottoja saatiin 171.661,71 euroa arvioitua enemmän ja niiden toteutuma oli 102,9 %. Toi-
mintatuottojen ylitys johtui seuraavista tekijöistä: keskusvaalilautakunnan toimintatuottoja (valtion 
korvaus eduskuntavaalien menoihin) kertyi 418,20 euroa arvioitua enemmän, kunnanhallituksen 
toimintatuottoja kertyi 15.978,80 euroa arvioitua enemmän, sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-
tuottoja kertyi 78.052,49 euroa arvioitua enemmän, sivistyslautakunnan toimintatuottoja kertyi 
96.292,92 euroa arvioitua enemmän ja teknisen lautakunnan toimintatuottoja kertyi 19.080,70 euroa 
arvioitua vähemmän.  
 
TOIMINTAKULUT (bruttomenot) 
 
Toimintakulut alittivat arvioidun 548.844,15 euroa ja niiden toteutuma oli 98,4 %. Toimintakulujen 
alitus aiheutui seuraavista tekijöistä: keskusvaalilautakunnan toimintakulut alittuivat 6.189,67 euroa, 
tarkastuslautakunnan toimintakulut ylittyivät 1.242,12 euroa, valtuuston toimintakulut alittuivat 
11.520,13 euroa, kunnanhallituksen toimintakulut alittuivat 239.817,65 euroa, sosiaali- ja terveys-
lautakunnan toimintakulut ylittyivät 375.051,40 euroa, sivistyslautakunnan toimintakulut alittuivat 
392.417,22 euroa ja teknisen lautakunnan toimintakulut alittuivat 275.193,00 euroa. 
 
TOIMINTAKATE (nettomenot) 
 
Edellä kerrotun perusteella toimintakate heikkeni 720.505,86 euroa arvioitua vähemmän eli 2,6 pro-
senttia arvioitua vähemmän. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  133

 
MUUT TULOSLASKELMAERÄT 
 
Verotulot:  Verotuloja saatiin 462.426,05 euroa (4,0 %) arvioitua enemmän. 
Valtionosuudet:  Valtionosuuksia saatiin 75.199,00 euroa (0,4 %) arvioitua enemmän. 
Rahoitustuotot ja kulut : Korkotuottoja ja muita rahoitustuottoja saatiin yhteensä 44.544,17 euroa 
(62,7 %) arvioitua enemmän, ja korkokulut ja muut rahoituskulut alittivat arvioidun yhteensä 
12.043,48 euroa (39,5 %), joten rahoituksen nettotulot ylittivät 56.587,65 euroa (139,7 %) arvioidun. 
Rahoitustuotot koostuivat korkotuotoista, verotilitysten koroista, viivästyskoroista, perimispalkkioista, 
takausprovisioista (Kairan Kuitu Oy:n ja Taivalkosken kyläverkot Oy:n lainoille annetut takaukset) ja 
Taivalkosken kunnan ja Ulea Oy:n välisten sopimusten perusteella kunnalle maksetut korot. Korko-
kulut olivat arvioitua pienemmät 12.763,58 euroa lähinnä korkotason laskun johdosta. 
Vuosikate: Vuosikatetta kertyi 1.314.718,56 euroa (83,9 %) arvioitua enemmän.  
Suunnitelman mukaiset poistot:  Suunnitelman mukaiset poistot alittivat 94.903,96 euroa (4,5 %) 
arvioidun. Poistot tehtiin valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman perusteiden mukaisina. 
Satunnaiset erät: Satunnaisena kuluna tuli kirjattavaksi OSAOn Taivalkosken yksikön tappio vuo-
delta 2015 yhteensä 375.288,04 euroa, joka tuli kunnan maksettavaksi OSEKKin ja Taivalkosken 
kunnan välillä vuonna 2008 solmitun sopimuksen perusteella. Maksuun oli varattu talousarviossa 
75.000 euron määräraha, joten se ylittyi 300.288,04 euroa. 
Poistoeron lisäys/vähennys:  Poistoero vähentyi yhteensä 11.802,12 euroa (Saha-/Raamitiehen 
kohdistuvan poistoeron ja Taivalvaaran hiihtomajaan kohdistuvan poistoeron purku).  
Varausten lisäys/vähennys:  Vuonna 2015 ei tehty uusia vapaaehtoisia varauksia eikä myöskään 
purettu vapaaehtoisia varauksia. 
 
Verotulojen erittely 
 

 
 
Valtionosuuksien erittely 
 

 

Verotulot Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutu ma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten (-) yli arvion

jälkeen (+) alle arvion
Kunnan tulovero 9 891 000 0 9 891 000 10 084 042,29 -193 042,29

Osuus yhteisö-

veron tuotolsta 869 000 0 869 000 1 146 131,48 -277 131,48

Kiinteistövero 806 000 0 806 000 798 252,28 7 747,72

Muut verotulot 0 0 0 0,00 0,00

Verotulot yhteensä 11 566 000 0 11 566 000 12 028 426,0 5 -462 426,05

Valtionosuudet Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio To teutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten (-) yli/alle arvion

jälkeen (+) alle/yli arvion
Kunnan peruspalvelu-

jen valtionosuus

mukaan lukien

tasaukset 18 359 507 0 18 359 507 18 366 799,00 -7 292,00

Opetus ja kulttuuri-

toimen muut valtion-

osuudet -159 531 0 -159 531 -91 624,00 -67 907,00

Harkinnanvarainen

valtionosuuden 

korotus 0 0 0 0,00 0,00

Valtionosuudet

yhteensä 18 199 976 0 18 199 976 18 275 175,00 -75 199,0 0
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3.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talonrakennus/sosiaali- ja terveystoimi
Terveyskeskuksen peruskorjaus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -900 000 -150 000 -1 050 000 -1 121 548,11 71 548,11
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -900 000 -150 000 -1 050 000 -1 121 548,11 71 548,11

Terveyskeskuksen peruskorjaus käsitti vuodeosaston peruskorjausta, keittiön päätyyn uudisosana raken-
netun kylmävaraston ja lastaustilan sekä uuden IV-konehuoneen. Lisäksi peruskorjaus käsitti kuntoutus-
ja hallintosiiven peruskorjausta. Edellä mainittu 150.000 euron lisämääräraha myönnettiin valtuuston
päätöksellä 22.6.2015 § 51 kuntoutus- ja hallintosiiven peruskorjausta varten.

Talonrakennus/sosiaali- ja terveystoimi
Muut sosiaali- ja terveystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -75 000 0 -75 000 -25 756,96 -49 243,04
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -75 000 0 -75 000 -25 756,96 -49 243,04

Määräraha varattiin terveyskeskuksen henkilökunnan asuntolan ja palvelukeskus Katajan peruskorjauk-
seen. Terveyskeskuksen henkilökunnan asuntolan peruskorjaus siirtyi seuraavalle vuodelle ja se toteu-
tetaan hieman alun perin suunniteltua laajempana.

Talonrakennus/Sivistystoimi
Muut sivistystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -185 000 0 -185 000 -110 396,91 -74 603,09
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -185 000 0 -185 000 -110 396,91 -74 603,09

Määräraha varattiin ruokahuollon kiinteiden laitteiden (mm. kylmäsäilytystilat) uusimiseen, lukion tilojen
siirtämiseen yläkoulun tiloihin, alakoulun monitoimiareenan pystytykseen ja päiväkoti Pirpanan ulkover-
houksen remontointiin. Hankkeet toteutettiin, mutta toteutuksesta jäi säästöä. Suurin säästö, 70.002,67
euroa, jäi lukion tilojen siirtämisestä yläkoulun tiloihin, koska lukion siirron vaatimat saneeraustoimet
jäivät hyvin kohtuullisiksi.
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Talonrakennus/Kiinteistöt
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -280 000 0 -280 000 -145 628,99 -134 371,01
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -280 000 0 -280 000 -145 628,99 -134 371,01

Määräraha varattiin entisen ammattikoulun tilojen saneeraamiseen ottaen huomioon työterveyshuollon 
toimitilojen siirtäminen ko. tiloihin, B-talon ulkopuolisiin saneeraustöihin, kiinteistöjen energiataloustoi-
menpiteisiin ja paloaseman vesikaton uusimiseen sekä tornin verhouksen korjaamiseen. Kohteet toteu-
tettiin, mutta toteutuksesta jäi säästöä. Suurin säästö, 111.258,82 euroa, jäi entisen ammattikoulun ti-
lojen saneeraamisesta. Säästöä jäi, koska talousarviossa varauduttiin tyhjentyneissä entisen ammatti-
koulun tiloissa talousarviovuoden aikana mahdollisesti ilmaantuviin saneeraustarpeisiin mahdollisissa 
vuokraustilanteissa. Tällaiset remontointitarpeet pysyivät kuitenkin vähäisinä.

Talonrakennus/Teollisuushalli
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -290 000 0 -290 000 -224 886,95 -65 113,05
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -290 000 0 -290 000 -224 886,95 -65 113,05

Määräraha varattiin teollisuushallin rakentamista varten. Hanke jatkui vuoden 2016 puolelle.

Talonrakennus/Muut kohteet
Kuntayhtymältä siirtyneet kiinteistöt/investoinnit

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -150 000 0 -150 000 -157 757,11 7 757,11
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -150 000 0 -150 000 -157 757,11 7 757,11

Määrähalla toteutettiin OSEKKille vuokrattuihin kiinteistöihin kohdistuvia investointeja. Investointikohteet
sovitaan vuosittain yhdessä vuokralaisen kanssa. Kertomusvuonna uudistettiin metsäoppilaitoksen kat-
toja.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 
Rakentaminen ja päällystäminen

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -150 000 0 -150 000 -137 142,23 -12 857,77
Tulot 0 0 0 62 865,00 -62 865,00
Netto -150 000 0 -150 000 -74 277,23 -75 722,77

Määräraha varattiin liikenneväylien rakentamiseen ja päällystämiseen. Määräraha käytettiin teknisen lau-
takunnan päätöksellä 23.6.2015 § 104 hyväksytyn liikenneväylien rakentamisohjelman mukaisesti. Tuloi-
na on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta valaistuksen saneeraamiseen saatu avustus. Valaistuksen 
saneeraaminen toteutettiin vuosina 2012 - 2014, ja ELY-keskus maksoi avustuksen yhtenä eränä työn 
valmistuttua.
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 
Suunnittelu, maapohjakorvaukset/toimitukset, opastu s ja viitoitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -28 000 5 000 -23 000 -15 000,09 -7 999,91
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -28 000 5 000 -23 000 -15 000,09 -7 999,91

Määräraha varattiin liikenneväylien suunnittelua, maapohjakorvauksia, opastusta ja viitoitusta sekä osoi-
tekartan uusimista varten. Maapohjakorvauksia ei ollut lainkaan. Edellä mainittu määrärahan vähennys
5.000 euroa toteutettiin valtuuston päätöksellä 25.9.2015 § 64, jolla kyseinen määräraha hyväksyttiin
siirrettäväksi käytettäväksi kohteen Pitkävaikutteiset menot  kohteessa Tyrävaaran tievalojen jatka- 
minen .

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Puistot ja yleiset a lueet
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -55 000 0 -55 000 -53 249,48 -1 750,52
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -55 000 0 -55 000 -53 249,48 -1 750,52

Määräraha varattiin Putaanmutkan taidesillan toteuttamista varten, Taajaman ympäristöprojektin kunnan
rahoitusosuuteen ja leikkikenttien kalusteiden uusimiseen. Hankkeet toteutettiin lukuun ottamatta leikki-
kenttien kalusteiden uusimista.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat
Varasto/vaunualueen huoltorakennus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -250 000 0 -250 000 -242 460,58 -7 539,42
Tulot 0 0 0,00 0,00
Netto -250 000 0 -250 000 -242 460,58 -7 539,42

Varaston/vaunualueen huoltorakennuksen rakentaminen toteutettiin suunnitellusti.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Muut urheilu-, liiku nta- ja virkistyspaikat
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -130 000 -150 000 -280 000 -235 243,58 -44 756,42
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -130 000 -150 000 -280 000 -235 243,58 -44 756,42

Määräraha varattiin hiihtokeskuksen kehittämiseen, hyppyrimäen lumetukseen ja asuntovaunualueen ra-
kentamiseen. Määrärahalla toteutettiin HS 80 hyppyrimäen vauhtimäen kunnostaminen, lumetusjärjestel-
män rakentaminen ja asuntovaunualueen rakentaminen. Edellä mainittu lisämääräraha myönnettiin val-
tuuston päätöksellä 25.9.2015 § 68 vuonna 2016 olevien maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM- 
kisojen vaatimien rakenteiden rakentamiseen.
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Valokuituverkot
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -20 000 0 -20 000 -39,52 -19 960,48
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -20 000 0 -20 000 -39,52 -19 960,48

Määräraha varattiin Kairan Kuitu Oy:llä rakennutettavia valokuituja varten. Hanke ei toteutunut vielä
kertomusvuonna.

Liikelaitokset/Kaukolämpölaitos
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -180 000 0 -180 000 -115 071,34 -64 928,66
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -180 000 0 -180 000 -115 071,34 -64 928,66

Määräraha varattiin verkoston saneerausta ja uusien liittyjien aiheuttamaa laajennusta varten. Määrära-
halla saneerattiin kaukolämpöverkostoa, erityisesti sen paineentasausjärjestelmää, sekä  liitettiin uusia 
kuluttajia kaukolämpöverkostoon.

Liikelaitokset/Vesihuoltolaitos
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -630 000 0 -630 000 -508 007,29 -121 992,71
Tulot 260 000 0 260 000 200 539,46 59 460,54
Netto -370 000 0 -370 000 -307 467,83 -62 532,17

Määräraha varattiin verkoston suunnittelua varten, puhdistamon jälkivalutuskentän, lammikoiden ja talo-
haarojen rakentamista varten, viemäriverkoston laajentamiseen Siikakankaalle tai Riihikankaalle sekä
vesihuollon rakentamiseen uusille kaava-alueille. Määräraha käytettiin teknisen lautakunnan päätöksen
23.6.2015 § 97 mukaisesti vesihuollon suunnitteluun, viemäriverkoston laajentamiseen Siikakankaalle 
Riihikaalle, uusille kaava-alueille (Taivalvaara ja Teollisuusalue) vesihuollon rakentamiseen sekä talo-
haarojen rakentamiseen. Viemäriverkoston laajentaminen toteutui suunniteltua suppeampana, koska ym-
päristölupa viivästyi. Tämän vuoksi määräraha alittui.
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Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -20 000 0 -20 000 -19 492,60 -507,40
Tulot 0 0 0 3 085,21 -3 085,21
Netto -20 000 0 -20 000 -16 407,39 -3 592,61

Määräraha varattiin ja käytettiin Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n vastikkeettomaan pää-
omasijoitukseen valtuuston päätöksen 10.9.2012 § 55 mukaisesti (19.170 euroa) ja lisäksi valokuitu-
liittymien hankintaan neljään kiinteistöön. Tulot saatiin Kairan Kuitu Oy:n osakkeiden myynnistä 
(2.500 euroa), Jokijärven koulukiinteistön myynnin yhteydessä myydystä Jokijärven vesiosuuskunnan
liittymän myynnistä (269,10 euroa), Metsäkylän koulukiinteistön myynnin yhteydessä myydystä Metsä-
kylän vesiosuuskunnan liittymän myynnistä (235,46 euroa) ja Metsäkyän koulukiinteistön myynnin yh- 
teydessä myydystä Kairan Kuitu Oy:n valokuituliittymän myynnistä.

Irtaimiston hankinta/Sivistyspalvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -77 000 0 -77 000 -68 387,45 -8 612,55
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -77 000 0 -77 000 -68 387,45 -8 612,55

Määräraha varattiin ja käytettiin sivistyspalvelujen kalustehankintoihin, muun muassa älytaulujen ja tablet-
tien hankintaan koululaisille, vapaa-aikatoimen kalustehankintoihin (Taivalvaaran monitoimitalon lisäkalus-
teet), perhepäivähoitajien matkapuhelinten hankintaan ja trukin hankintaan nuorten työpajalle. 

Irtaimiston hankinta/Sosiaali- ja terveyspalvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -215 000 0 -215 000 -166 893,05 -48 106,95
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -215 000 0 -215 000 -166 893,05 -48 106,95

Määräraha varattiin ja käytettiin terveyskeskuksen peruskorjauksen jälkeiseen kalustamiseen ja ICT-han-
kintoihin (muun muassa potilastietojärjestelmän uusi sovellus, Lifecare).

Irtaimiston hankinta/Tekniset palvelut
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -25 000 0 -25 000 0,00 -25 000,00
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -25 000 0 -25 000 0,00 -25 000,00

Määräraha varattiin rakennusvalvonnan arkiston sähköistämiseen. Hanke ie toteutunut vielä kertomus-
vuonna.
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Pitkävaikutteiset menot/
Tyrävaaran tievalojen jatkaminen Hutun koululle

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -40 000 -5 000 -45 000 -49 241,20 4 241,20
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -40 000 -5 000 -45 000 -49 241,20 4 241,20

Määräraha varattiin ja käytettiin Tyrävaaran tievalojen jatkamisesta Hutun koululle aiheutuneiden kustan-
nusten kunnan osuuteen. Edellä mainittu määrärahan lisäys 5.000 euroa toteutettiin valtuuston päätök-
sellä 25.9.2015 § 64, jolla kyseinen määräraha hyväksyttiin siirrettäväksi kohteen Liikenneväylät  koh-
teesta Maapohjakorvaukset/toimitukset .

Pitkävaikutteiset menot/
Yksityisteiden perusparannukset, Kantalantie ym.

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -35 000 0 -35 000 -35 000,00 0,00
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -35 000 0 -35 000 -35 000,00 0,00

Määräraha varattiin ja käytettiin yksityisteiden, muun muassa Kantalantien, perusparannuksiin.

Pitkävaikutteiset menot/
Haja-asutusalueiden viemäröinnin avustaminen

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -80 000 0 -80 000 -62 110,00 -17 890,00
Tulot 0 0 0 0,00 0,00
Netto -80 000 0 -80 000 -62 110,00 -17 890,00

Määräraha varattiin ja käytettiin haja-asutusalueiden viemäröinnin avustamiseen. Viemäröinnin rakenta-
minen Siikakankaalle ja Riihikankaalle toteutui suunniteltua suppeampana, minkä vuoksi avustuta jäi käyt-
tämättä.

Maa-alueet/osto ja myynti
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot 0 0 0 -101 320,00 101 320,00
Tulot 0 0 0 23 838,96 -23 838,96
Netto 0 0 0 -77 481,04 77 481,04

Menoina näkyvät valtuuston päätöksellä 4.6.2015 § 41 hyväksytyn teollisuustontin ostaminan tilasta 
Rautatiealue RN:o 1:30 teollisuushallin rakentamista varten, 6.320 euroa, ja valtuuston päätöksellä
16.10.2015 § 78 hyväksytyn Metsähallituksen ja Taivalkosken kunnan välisen maankäyttösopimuksen
mukaisten, kunnan saamien tonttien arvo, 95.000 euroa. 
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Tuloina näkyvät kertomusvuonna myydyn Jokijärven koulukiinteistön tontin tasearvo, 1.850,07 euroa,
kertomusvuonna myydyn Metsäkylän koulukiinteistön tontin tasearvo, 2.522,82 euroa, Raimo ja Tarja
Kurtille myydyn asuntotontin tasearvo, 2.068,71 euroa, Pekka Vääräniemi Oy:lle myydyn kiinteistön 
Pekkala II, RN:o 3:215, tontin tasearvo, 12.109,53 euroa, ja Virpi Tiirola-Stevensille myydyn asuntoton-
tin tasearvo, 5.287,83 euroa. Mikäli myytyjen kohteiden myyntihinta on ollut tasearvoa pienempi tai suu-
rempi, niin myyntihinnan ja tasearvon välinen erotus on kirjattu käyttötalouteen teknisen lautakunnan me-
noksi, jos myyntihinta on ollut tasearvoa pienempi, ja tuloksi, jos myyntihinta on ollut tasearvoa suurempi.

Rakennukset/myynti
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot 0 0 0 0,00 0,00
Tulot 0 0 0 58 670,05 -58 670,05
Netto 0 0 0 58 670,05 -58 670,05

Rakennusten myynti koostuu Pekka Vääräniemi Oy:lle myyden kiinteistön Pekkala II RN:o 3:215, raken-
nusten tasearvosta. Kiinteistön (tontti ja rakennukset) kauppahinta oli yhteensä 21.000 euroa. Kauppa-
hinta oli 49.779,58 euroa tasearvoa pienempi, joten edellä mainittu erotus on kirjattu käyttötalouteen tek-
nisen lautakunnan menoksi.

Investoinnit yhteensä
Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikke ama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen
Menot -3 815 000 -300 000 -4 115 000 -3 594 633,44 -520 366,56
Tulot 260 000 0 260 000 348 998,68 -88 998,68
Netto -3 555 000 -300 000 -3 855 000 -3 245 634,76 -609 365,24
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3.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poi kkeama 
talousarvio muutokset muutosten 
  jälkeen 

 
Toiminnan ja investointien rahavirta 
Toiminnan rahavirta 
   Vuosikate  1 575 700 -8 000 1 567 700 2 882 418,56 -1 314 718,56 
   Satunnaiset erät  -75 000  -75 000 -375 288,04 300 288,04 
   Tulorahoituksen korjauserät 
       Myyntivoitot/tappiot    50 534,62 -50 534,62 
       Muut korjauserät     
   Tulorahoituksen korjauserät    50 534,62 -50 534,62 
Toiminnan rahavirta 1 500 700 -8 000 1 492 700 2 557 665,14 -1 064 965,14 
Investointien rahavirta 
   Investointimenot  -3 815 000 -300 000 -4 115 000 -3 594 633,44 -520 366,56 
   Rahoitusosuudet investointi- 
   menoihin  260 000  260 000 263 404,46 -3 404,46 
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
   luovutustulot     35 059,60 -35 059,60 
Investointien rahavirta -3 555 000 -300 000 -3 855 000 -3 296 169,38 -558 830,62 
Toiminnan ja 
investointien rahavirta -2 054 300 -308 000 -2 362 300 -738 504,24 -1 623 795,76 
 
Rahoituksen rahavirta 
Antolainauksen muutokset 
   Antolainasaamisten lisäykset  
   muille    -800 000 -800 000 -800 000,00 
   Antolainasaamisten lisäykset 
   liikelaitoksille 
   Antolainasaamisten vähennykset   
   muilta     336,38 -336,38 
   Antolainasaamisten vähennykset 
   liikelaitoksilta 
Antolainauksen muutokset  -800 000 -800 000 -799 663,62 -336,38 
Lainakannan muutokset 
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000  1 500 000  1 500 000,00 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -461 538  -461 538 -461 538,00  
   Lyhytaikaisten lainojen muutos 
Lainakannan muutokset 1 038 462  1 038 462 -461 538,00 1 500 000,00 
Oman pääoman muutokset 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
   Toimeksiantojen varojen ja 
   pääomien muutokset     16 118,97 -16 118,97 
   Vaihto-omaisuuden muutos    -3 543,21 3 543,21 
   Saamisten muutos -5 000 0 -5 000 -21 061,46 16 061,46 
   Korottomien velkojen muutos    631 484,49 -631 484,49 
Muut maksuvalmiuden muutokset -5 000 0 -5 000 622 998,79 -627 998,79 
Rahoituksen rahavirta 1 033 462 -800 000 233 462 -6 38 202,83 871 664,83 
Rahavarojen muutos -1 020 838 -1 108 000 -2 128 838  -1 376 707,07 -752 130,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  142

 
Rahoituslaskelmapoikkeamat 
 
TULORAHOITUS 
 
Vuosikate ylittyi pääasiassa ennakoitua suurempien toimintatuottojen, ennakoitua suurempien vero-
tulojen ja valtionosuuksien ansiosta. Tulorahoituksen korjauserä koostuu Jokijärven koulukiinteis-
tön, Metsäkylän koulukiinteistön, kiinteistön Pekkala II ja kahden tontin myyntihinnan ja tasearvon 
välisestä erotuksesta. 
  
INVESTOINNIT 
 
Käyttöomaisuusinvestointeihin varatut bruttomäärärahat alittuivat 520.366,56 euroa. Rahoitusosuu-
det investointeihin ylittyivät 3.404,46 euroa. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot muo-
dostuvat Jokijärven koulukiinteistön, Metsäkylän koulukiinteistön, kiinteistön Pekkala II ja kahden 
tontin myyntihinnasta.  
  
LAINAKANNAN MUUTOKSET 
 
Talousarviolainaa ei kertomusvuonna otettu lainkaan, koska lainaa ei tarvinnut ottaa hyvän maksu-
valmiuden ansiosta. 
 
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 
 
Muut maksuvalmiuden muutokset ovat normaalista toiminnasta aiheutuneita saamisten ja ostovel-
kojen muutoksia. Nämä ovat niitä eriä, joita on vaikea arvioida talousarviota tehtäessä, ja sen vuok-
si ne näkyvät toteumassa poikkeamina.  
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3.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA 
TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 
 

 
 
 
 
 
 

MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT
1 000 EUR 1 000 EUR
Sito- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik-
vuus TA muu- muu- tuma keama TA muu- muutosten tuma keama
1) tokset tosten tok- jälkeen
N jälkeen set
B

KÄYTTÖTALOUSOSA
Keskusvaalilautakunta N -10 -10 -3 -7
Tarkastuslautakunta N -21 -21 -22 1
Valtuusto N -42 -42 -31 -11
Kunnanhallitus N -3 106 705 -2 401 -2 145 -256
Sosiaali- ja terveyslautak. N -14 360 -421 -14 781 -15 078 297
Sivistyslautakunta N -8 230 -228 -8 458 -7 969 -489
Tekininen lautakunta N -2 462 -64 -2 526 -2 270 -256

TULOSLAKELMAOSA
Verotulot N 11 566 11 566 12 028 -462
Valtionosuudet N 18 200 18 200 18 275 -75
Korkotulot N 10 10 0 10
Muut rahoitustulot N 61 61 115 -54
Korkomenot N -30 -30 -18 -12
Muut rahoitusmenot N 0 0 -1 1
Satunnaiset kulut N -75 -75 -375 300

INVESTOINTIOSA
Talonrakennus/
Sosiaali- ja terveystoimi
*terveyskeskuksen
  peruskorjaus B -900 -150 -1 050 -1 122 72
*muut sosiaali- ja ter-
  veystoimen kohteet B -75 -75 -26 -49
Talonrakennus/
Sivistystoimi
*muut sivistystoimen
  kohteet B -185 -185 -110 -75
Talonrakennus/
Kiinteistöt B -280 -280 -146 -134
Talonrakennus/
Teollisuushalli B -290 -290 -225 -65
Talonrakennus/
Muut kohteet
*kuntayhtymältä
  siirtyneet kiinteistöt B -150 -150 -158 8
Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Liikenneväylät
*rakentaminen ja päällyst. B -150 -150 -137 -13 63 -63
Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Liikenneväylät
*suunnittelu, maapohja-
  korvaukset/toimitukset ja 
  opastus ja viitoitus B -28 5 -23 -15 -8
Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Puistot ja
yleiset alueet B -55 -55 -53 -2
Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Urheilu-, liikunta-
ja virkistyspaikat
*varasto/vaunualueen
  huoltorakennus B -250 -250 -242 -8
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MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT
1 000 EUR 1 000 EUR
Sito- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik-
vuus TA muu- muu- tuma keama TA muu- muutosten tuma keama
1) tokset tosten tok- jälkeen
N jälkeen set
B

Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Muut urheilu-,
liikunta- ja virkistyspaikat B -130 -150 -280 -235 -45
Kiinteät rakenteet ja
laitteet/Valokuituverkot B -20 -20 0 -20
Liikelaitokset/
Kaukolämpölaitos B -180 -180 -115 -65
Liikelaitokset/
Vesihuoltolaitos N -370 -370 -307 -63
Irtaimiston hankinta ja
myynti/Kunnanhallitus B -20 -20 -20 0 3 -3
Irtamiston hankinta/
Sivistyslautakunta B -77 -77 -68 -9
Irtamiston hankinta/
Sosiaali- ja terveys- 
lautakunta B -215 -215 -167 -48
Irtamiston hankinta/
Tekninen lautakunta B -25 -25 0 -25
Pitkävaikutteiset
menot
*Tyrävaaran tievalojen
  jatkaminen Hutun 
  koululle B -40 -5 -45 -49 4
*Yksityisteiden 
  perusparannukset B -35 -35 -35 0
*Haja-asutusalueen
  viemäröinnin avustus B -80 -80 -62 -18
Maa-alueet/osto ja myynti B -101 101 24 -24
Rakennukset/myynti B 59 -59

RAHOITUSOSA
Antolainauksen 
muutokset
*Antolainasaamisten
  muutokset -800 -800 -800 0
Lainakannan muutokset
*Pitkäaikaisten lainojen
  lisäys B 1 500 1 500 0 1 500
*Pitkäaikaisten 
  lainojen vähennys B -462 -462 -462 0
Muut maksuvalmiuden
muutokset B -5 -5 623 -628
Yhteensä -32 358 -1 108 -33 466 -32 567 -894 31 337 0 31 3 37 31 190 142
1) N=nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

Rahavaojen muutos (vähennys) talousarvion mukaan -2 129 
Rahavaojen muutos (vähennys) toteutuman mukaan -1 377 



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 
_________________________________________________________________________________________________ 

  145

 
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 
1 TILINPÄÄTÖSLASKELMIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA OHJEE T 
 
Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase, konsernituloslaskelma ja -tase se-
kä konsernin rahoituslaskelma. Tilinpäätöslaskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja 
-asetusta työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden ja laskelma-
kaavojen mukaisesti.  
 
Kustakin tuloslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudel-
ta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuk-
sien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökel-
poinen (KPL 3:1.2). Vastaavaa vertailutiedon esittämistapaa noudatetaan myös rahoituslaskelman 
ja konsernituloslaskelman ja -taseen sekä konsernin rahoituslaskelman esittämisessä. (Työ- ja elin-
keinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimisesta 2013) 
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2 TULOSLASKELMA 
 

1.1. – 31.12.2015 1.1. – 31.12.2014 
Toimintatuotot 
   Myyntituotot    2 836 044,64  2 844 554,44  
   Maksutuotot    1 687 637,59  1 636 757,09  
   Tuet ja avustukset   543 512,34  646 218,40  
   Muut toimintatuotot   1 017 000,14  954 437,89  
Toimintatuotot    6 084 194,71  6 081 967,82  
Valmistus omaan käyttöön   0  0 
Toimintakulut      
   Henkilöstökulut 
      Palkat ja palkkiot   -12 035 903,97 -12 015 245,89 
      Henkilösivukulut    
         Eläkekulut   -2 981 972,15  -2 968 704,23 
         Muut henkilösivukulut   -1 074 382,63  -918 360,26 
      Henkilösivukulut   -4 056 354,78  -3 887 064,49 
   Henkilöstökulut   -16 092 258,75 -15 902 310,38 
   Palvelujen ostot   -12 306 859,87 -12 085 692,04 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat   -2 774 739,59  -2 824 765,93  
   Avustukset    -1 491 506,80  -1 394 723,87  
   Muut toimintakulut   -937 099,84  -859 020,63  
Toimintakulut    -33 602 464,85 -33 066 512,85 
Toimintakate    -27 518 270,14 -26 984 545,03  
Verotulot    12 028 426,05  11 371 295,22  
Valtionosuudet   18 275 175,00  18 730 832,00  
Rahoitustuotot ja -kulut 
   Korkotuotot    23,74  5 609,79  
   Muut rahoitustuotot   115 520,43  54 670,45  
   Korkokulut    -17 945,70  -29 029,99  
   Muut rahoituskulut   -510,82  -1 812,00  
Vuosikate    2 882 418,56  3 147 020,44  
Poistot ja arvonalentumiset 
   Suunnitelman mukaiset poistot  -2 005 096,04  -1 918 223,44  
   Arvonalentumiset   0  0 
Poistot ja arvonalentumiset   -2 005 096,04  -1 918 223,44  
Satunnaiset erät 
   Satunnaiset tuotot   0  0 
   Satunnaiset kulut   -375 288,04  -219 807,00 
Tilikauden tulos   502 034,48  1 008 990,00  
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)  11 802,12  12 008,49  
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)  0  0 
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)  0  0 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  513 836,60  1 020 9 98,49  
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3 RAHOITUSLASKELMA 
 
    2015  2014 
 
    1 000 €  1 000 € 
Toiminnan rahavirta 
   Vuosikate    2 882  3 147 
   Satunnaiset erät   -375  -220 
   Tulorahoituksen korjauserät  51  -2 
 
Investointien rahavirta 
   Investointimenot   -3 595  -2 362 
   Rahoitusosuudet investointimenoihin  263  178 
   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 35  3 
Toiminnan ja investointien rahavirta  -739  744 
Rahoituksen rahavirta 
Antolainauksen muutokset 
   Antolainasaamisten lisäys   -800  0 
   Antolainasaamisten vähennys  0  0 
Lainakannan muutokset 
   Pitkäaikaisten lainojen lisäys  0  0 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -462  -417 
   Lyhytaikaisten lainojen muutos  0  0 
Oman pääoman muutokset   0  0 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 16  -24 
   Vaihto-omaisuuden muutos   -4  -8 
   Saamisten muutos   -21  -503 
   Korottomien velkojen muutos  631  -230 
   Rahoituksen rahavirta   -638  -1 182 
Rahavarojen muutos   -1 377  -438 
 
Rahavarojen muutos 
   Rahavarat 31.12.   2 281  3 658 
   Rahavarat 1.1.   3 658  4 096 
    -1 377  -438 
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4 TASE 
 
VASTAAVAA   2015 2014 VASTATTAVAA   2015               2014 
                  
 
A PYSYVÄT VASTAAVAT 25 342 058,11 24 101 855,77 A OMA PÄÄOMA                          19 727 954,76     19 299 702,12 
I Aineettomat hyödykkeet 725 332,28 821 849,30 I Peruspääoma                          11 252 197,19     11 252 197,19 
   1. Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 II Arvonkorotusrahasto                     0,00                                     0,00 
   2. Tietoliikenneohjelmisto 252 742,26 149 315,03 III Muut omat rahastot                      0,00                                     0,00 
   3. Muut pitkävaikutteiset menot 472 590,02 672 534,28 IV Ed. tilikausien yli-/alijäämä          7 961 920,97         7 026 506,44 
   4. Ennakkomaksut 0,00 0,00 V Tilikauden yli-/alijäämä                513 836,60             1 020 998,49 
 
II Aineelliset hyödykkeet 20 239 867,21 18 919 218,85 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET  
   1. Maa- ja vesialueet 3 550 347,05 3 445 653,31    VARAUKSET                             1 398 642,74      1 410 444,86 
   2. Rakennukset  11 470 844,55 10 852 372,01    1. Poistoero                             219 280,06            231 082,18 
   3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 018 140,71 3 949 849,05    2. Vapaaehtoiset varaukset            1 179 362,68       1 179 362,68 
   4. Koneet ja kalusto 555 420,00 605 495,08   
   5. Muut aineelliset hyödykkeet 65 849,40 65 849,40 C PAKOLLISET VARAUKSET            1 757 855,96     1 672 272,00  
   6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset      1.  Eläkevaraukset                             0,00                                 0,00 
       hankinnat  579 265,50 0,00    2. Muut pakolliset varaukset             1 757 855,96     1 672 272,00 
 
III Sijoitukset  4 376 858,62 4 360 787,61   
   1. Osakkeet ja osuudet 3 594 769,21 3 641 161,82 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT    137 022,31            121 155,14 
   2. Muut sijoitukset/SVOP 62 800,00 43 630,00    1. Valtion toimeksiannot                    46 440,98               47 381,56 
   3. Muut lainasaamiset 719 289,41 719 625,79    2. Lahjoitusrahastojen pääomat        0,00                                 0,00 
   4. Muut saamiset  0,00 0,00    3. Muut toimeksiantojen pääomat      90 581,33              73 773,58 
   
B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT 73 126,57 73 378,37 E VIERAS PÄÄOMA                            7 300 457,62     7 130 511,13 
   1. Valtion toimeksiannot 56 109,80 56 384,10 I Pitkäaikainen                              1 537 719,91     1 961 538,00 
   2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,00 0,00    1. Joukkovelkakirjalainat                   0,00                                 0,00 
   3. Muut toimeksiantojen varat 17 016,77 16 994,27    2. Lainat rahoitus- ja 
       vakuutuslaitoksilta                             1 500 000,00     1 961 538,00 
C VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 906 748,71 5 458 851,11    3. Lainat julkisyhteisöiltä                    0,00                                0,00 
I Vaihto-omaisuus  29 849,19 26 305,98    4. Lainat muilta luotonantajilta           0,00                                0,00 
   1. Aineet ja tarvikkeet 28 625,19 25 081,98    5. Saadut ennakot                              37 719,91                       0,00 
   2. Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00    6. Ostovelat                               0,00                                 0,00 
   3. Valmiit tuotteet/tavarat 0,00 0,00    7. Liittymismaksut ja muut velat        0,00                                 0,00 
   4. Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00    8. Siirtovelat                               0,00                                 0,00 
   5. Ennakkomaksut 1 224,00 1 224,00  
 
II Saamiset  2 595 624,62 1 774 563,16 II Lyhytaikainen                              5 762 737,71     5 168 973,13 
  Pitkäaikaiset saamiset 311 085,44 338 929,45    1. Joukkovelkakirjalainat                    0,00                                0,00 
   1. Myyntisaamiset 311 085,44 338 372,33    2. Lainat rahoitus- ja  
           vakuutuslaitoksilta                          461 538,00          461 538,00 
   2. Lainasaamiset  0,00 557,12    3. Lainat julkisyhteisöiltä                     0,00                               0,00 
   3. Muut saamiset  0,00 0,00    4. Lainat muilta luotonantajilta            0,00                               0,00 
   4. Siirtosaamiset  0,00 0,00    5. Saadut ennakot                              3 504,00                  2 194,00 
   Lyhytaikaiset saamiset 2 284 539,18 1 435 633,71    6. Ostovelat                                2 081 607,15   1 815 491,01 
   1. Myyntisaamiset 969 715,07 848 654,56    7. Muut velat                                       275 947,01         290 655,00 
   2. Lainasaamiset  800 557,12 607,68    Siirtovelat                                2 940 141,55   2 599 095,12 
   3. Muut saamiset  482 062,29 544 139,39    1. Lomapalkkajaksotus                      2 352 171,55    2 184 544,75 
   4. Siirtosaamiset  32 204,70 42 232,08    2. Muut siirtovelat                              587 970,00           414 550,37 
     
    VASTATTAVAA YHTEENSÄ            30 321 933,39  29 6 34 085,25 
III Rahoitusomaisuusarvopaperit 0,00 0,00  
   1. Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00  
   2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 0,00 0,00  
   3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00 0,00  
   4. Muut arvopaperit 0,00 0,00  
    
IV Rahat ja pankkisaamiset 2 281 274,90 3 657 981,97   
    
VASTAAVAA YHTEENSÄ  30 321 933,39 29 634 085,25   
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5 KONSERNILASKELMAT 
 
Konsernituloslaskelma  
 

2015  2014 
1 000 €  1 000 € 

 
Toimintatuotot   14 881  14 518 
Toimintakulut   -41 507  -40 916 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -46  16 
Toimintakate   -26 672  -26 383 
Verotulot    12 028  11 371 
Valtionosuudet   18 275  18 731 
Rahoitustuotot ja -kulut 
   Korkotuotot   1  6 
   Muut rahoitustuotot   121  41 
   Korkokulut    -105  -149 
   Muut rahoituskulut   -2  -2 
Vuosikate    3 647  3 616  
Poistot ja arvonalentumiset 
   Suunnitelman mukaiset poistot  -2 659  -2 492 
   Tilikauden yli- ja alipariarvot 
   Arvonalentumiset    
Satunnaiset erät   -375  -220 
Tilikauden tulos   612  904 
Tilinpäätössiirrot   -3  -55 
Laskennalliset verot   -33 
Vähemmistöosuudet   -1  -1 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  575  849 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 
    2015  2014 
    1 000 €  1 000 € 
Toiminnan rahavirta 
     Vuosikate    3 647  3 616 
     Satunnaiset erät   -375  -220 
     Tulorahoituksen korjauserät  64  119 
 
Investointien rahavirta 
     Investointimenot   -4 007  -3 363 
     Rahoitusosuudet investointimenoihin  263  178 
     Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 49  3 
Toiminnan ja investointien rahavirta  -360  334 
 
Rahoituksen rahavirta  
Antolainauksen muutokset 
     Antolainasaamisten lisäykset  -800  0 
     Antolainasaamisten vähennykset  0  0 
Lainakannan muutokset    
     Pitkäaikaisten lainojen lisäys  11  1 721 
     Pitkäaikaisten lainojen vähennys  -894  -843 
     Lyhytaikaisten lainojen muutos  0  0 
Oman pääoman muutokset  16  13 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
     Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 16  -24 
     Vaihto-omaisuuden muutos  -6  -9 
     Saamisten muutokset   -4  -1 285 
     Korottomien velkojen muutokset  644  -84 
Rahoituksen rahavirta   -1 018  -511 
 
Rahavarojen muutos   -1 378  -177 
 
     Rahavarojen muutos 
        Rahavarat 31.12.   3 025  4 586 
        Rahavarat 1.1.   4 403  4 764 
    -1 378  -177 
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Konsernitase 
 
VASTAAVAA  2015 2014 VASTATTAVAA  2015 2014 
  1 000 € 1 000 €   1 000 € 1 000 € 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 31 024 30 450 OMA PÄÄOMA  22 525 19 485 
Aineettomat hyödykkeet 816 1 563 Peruspääoma  11 252 11 252 
   Aineettomat oikeudet                        317 207 Arvonkorotusrahasto   
   Muut pitkävaikutteiset menot 479 1 337 Muut omat rahastot  1 511 1 497 
 Ennakkomaksut  21 19 Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) 9 187 5 887 
    Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 575 849 
Aineelliset hyödykkeet 28 893 27 896 
   Maa- ja vesialueet 3 778 3 674 VÄHEMMISTÖOSUUDET 17 17 
   Rakennukset  19 126                    18 872 
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 042 3 976 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 
   Koneet ja kalusto  1 119 1 161 VARAUKSET  0 2 228 
   Muut aineelliset hyödykkeet 73 78    Poistoero  0 320 
   Ennakkomaksut ja kesken-      Vapaaehtoiset varaukset 0 1 908 
   eräiset hankinnat  756 136 
    PAKOLLISET VARAUKSET 1 989 2 011 
Sijoitukset  1 315 991    Eläkevaraukset  0 0 
   Osakkeet ja osuudet tytär-      Muut pakolliset varaukset 1 989 2 011 
   yhteisöissä  0 3 
   Osakkeet ja osuudet osakkuus-   TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 236 221 
   ja omistusyhteisöissä 885 578    Valtion toimeksiannot 112 75 
   Muut osakkeet ja osuudet 362 361    Lahjoitusrahastojen pääomat 0 0 
   Muut sijoitukset/SVOP 63 44    Muut toimeksiantojen pääomat 123 145 
   Muut lainasaamiset 5 5 
   Muut saamiset    VIERAS PÄÄOMA  13 140 14 800 
    Pitkäaikainen  5 470 7 879 
TOIMEKSIANTOJEN VARAT 171 172    Joukkovelkakirjalainat   
   Valtion toimeksiannot 122 84    Lainat rahoitus- ja vakuutus- 
   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet      laitoksilta  5 432 7 879 
   Muut toimeksiantojen varat 49 88    Lainat julkisyhteisöiltä   
       Lainat muilta luotonantajilta 
       Saadut ennakot  38 0 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 6 712 8 138    Ostovelat 
Vaihto-omaisuus  101 95    Muut velat/liittymismaksut ja 
   Aineet ja tarvikkeet      muut velat 
   Keskeneräiset tuotteet      Siirtovelat 
   Valmiit tuotteet     
   Muu vaihto-omaisuus   Lyhytaikainen  7 670 6 921 
   Ennakkomaksut       Joukkovelkakirjalainat 
       Lainat rahoitus- ja vakuutus- 
       laitoksilta  657 594 
Saamiset  3 586 3 457    Lainat julkisyhteisöiltä 26 26 
Pitkäaikaiset saamiset      Lainat muilta luotonantajilta  
   Myyntisaamiset  311 338    Saadut ennakot  19 14 
   Lainasaamiset  0 1    Ostovelat  2 428 2 270 
   Muut saamiset  0 300    Muut velat      440 443 
   Siirtosaamiset       Siirtovelat  3 938 3 574 
Lyhytaikaiset saamiset 3 275 2 818    Laskennallinen verovelka 162 0 
   Myyntisaamiset  1 756 1 620                        
   Lainasaamiset  801 1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 37 908 38 761 
   Muut saamiset  592 1 001  
   Siirtosaamiset  126 196  
     
Rahoitusarvopaperit 74 80 
   Osakkeet ja osuudet 
   Sijoitukset rahamarkkina-  
   instrumentteihin  73 80 
   Joukkovelkakirjalainasaamiset 
   Muut arvopaperit 
 
Rahat ja pankkisaamiset 2 951 4 507 
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 37 908 38 761 
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IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Tilinpäätöksen liitetiedostoista on säädetty kuntalaissa sekä kirjanpitolaissa ja -asetuksessa. Kirjan-
pitolain 3.2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisä-
tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liitetietojen antamisesta on työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpi-
tolautakunnan kuntajaosto antanut erillisen ohjeen Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän liitetiedoista 
(21.4.2015). 
 
Tilinpäätöksen liitetietojen tarkoituksena on täydentää laskelmien muodossa esitettyä tilinpäätösin-
formaatiota oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta. Ne ovat pakollinen julkistettava osa tilinpäätöstä. 
 
1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 

Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetied ot 
 

Pysyvien vastaavien arvostus 
 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoi-
tusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman 
mukaisesti. Poistoaikoja on tarkistettu rakennuksien osalta. Muutokset ovat perustuneet hyö-
dykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitel-
mapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa. 
 
Sijoitusten arvostus 
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräi-
senä. 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetie dot 

 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Siikataival, Kiinteistö 
Oy Koillismaakeskus, Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit sekä seuraavat kuntayhty-
mät: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto omis-
tusosuuksien suhteessa. Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty omistusosuutta vastaava määrä 
osakkuusyhteisön voitosta ja tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. 
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Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 
 
Vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on siirretty omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-
/alijäämiin ja laskennalliseen verovelkaan. 

 
Sisäiset liiketapahtumat 
 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä kon-
serniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset 
ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. 

 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
 
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankintamenon mu-
kaisesti. 
 
Suunnitelmapoistojen oikaisut 
 
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kunnan 
poistosuunnitelman mukaisiksi ja ero on kirjattu oman pääoman eriä Edellisten tilikausien yli-
jäämä/alijäämää ja Tilikauden ylijäämä/alijäämää vastaan. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
 
Vuodelta 2014 vertailutietoja ei ole muutettu vapaaehtoisten varausten eikä poistoeron osalta. 
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2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 

 
 
 
 
  

Toimintatuotot  

Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Yleishallinto 103 077,00 107 546,60 103 077,00 107 546,60

Sosiaali- ja terveyspalvelut 9 943 970,87 9 684 489,26 2 133 702,49 2 169 884,05

Opetus- ja kulttuuripalvelut 1 043 894,92 1 100 020,19 1 043 894,92 1 100 020,19

Muut palvelut 3 790 032,74 3 625 634,63 2 803 520,30 2 704 516,98

Toimintatuotot yhteensä 14 880 975,53 14 517 690,68 6 084 194,71 6 081 967,82

Verotulot 2015 2014

Kunnan tulovero 10 084 042,29 9 683 587,00

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 146 131,48 883 898,24

Kiinteistövero 798 252,28 803 809,98

Verotulot yhteensä 12 028 426,05 11 371 295,22

Valtionosuudet 2015 2014

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 14 365 464,00 15 234 394,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 090 632,00 3 938 923,00

Järjestelmämuutoksen tasaus -89 297,00 -89 297,00

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -91 624,00 -353 188,00

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0,00 0,00

Valtionosuudet yhteensä 18 275 175,00 18 730 832,00

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista
arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
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Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 - 5 v
Maa-alueet ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto 20 - 50 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet menoj.poist. 10 - 25 %
Koneet ja kalusto tasapoisto 5 - 10 v
Luonnonvarat käytön mukaan
Arvo- ja taide-esineet ei poistoa
Osakkeet ja osuudet ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8.400 euroa,
on kirjattu vuosikuluksi.

Poistosuunnitelmaan tehdyt muutokset

Valt 12.12.1996  Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistojen perusteet
Khall 5.3.2011 Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot vuonna 2000
Khall 29.3.2005 Käyttöomaisuuden poistoaikojen muutoksia
Khall 3.12.2007 Käyttöomaisuuteen kuuluvan yläasteen kiinteistön poistoajan muutos
Valt 28.10.2009 Taivalkosken kunnan poistosuunnitelman muuttaminen Koillis-Pohjan-

maan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymältä kunnalle siirtyneen
omaisuuden johdosta

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poisto nalaisten 
investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksess ä

Vuosina 2014 - 2018:
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot 1 863 644,00

Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno 2 644 864,00

Ero  (€) -781 220,00

Ero  (%) -29

Pakollisten varausten muutokset

      Konserni           Kunta
2015 2014 2015 2014

Varaus Osekk:n valtionosuuden 
takaisinperintään v:lta 2007 ja 2008 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00

Varaus valt.osuuden takaisinperintään 31.12 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00

Varaus SHP:n alijäämän kattamiseen 85 583,96

Varaus SHP:n alijäämän kattamiseen 31.12. 85 583,96

 
Potilasvahinkovakuutusmaksu  1.1. 338 742,73 202 121,07  

Lisäykset tilikaudella 136 621,66

Vähennykset tilikaudella 22 110,11

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 316 632,62 338 742,73
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3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

 

 

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä

oikeudet vaikutteiset  
menot

Poistamaton hank.meno 1.1. 149 315,03 672 534,28 821 849,31

Lisäykset tilikaudella 142 699,50 146 351,20 289 050,70

Rah.osuudet tilikaudella

Vähennykset tilik. aikana  

Siirrot erien välillä  

Tilikauden poisto 39 272,27 346 295,46 385 567,73  
Arvonalennukset ja niiden pal.  

 

Poistamaton hank.meno 31.12. 252 742,26 472 590,02 725 332,28

Arvonkorotukset   

Kirjanpitoarvo   31.12.2015 252 742,26 472 590,02 725 332,28

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet Liittymis- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Tai de- ja Kesken- Yhteensä 

maksut rakenteet kalusto arvoesineet eräiset

ja laitteet hankinnat

Poistamaton hank.meno 1.1. 3 425 426,73 20 226,58 10 852 372,01 3 949 849,05 605 495,08 65 849,40 0,00 18 919 218,85

Lisäykset tilikaudella 101 320,00 27 212,70 1 510 139,57 942 362,45 125 789,92 579 265,50 3 286 090,14

Rahoitusosuudet tilikaudella  263 404,46 263 404,46

Vähennykset tilik.aikana 23 838,96 58 670,05 82 509,01

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto 832 996,98 610 666,33 175 865,00  1 619 528,31

Arvonal.ja niiden palautukset

Poistamaton hank.meno 31.12. 3 502 907,77 47 439,28 11 470 844,55 4 018 140,71 555 420,00 65 849,40 579 265,50 20 239 867,21

Arvonkorotukset   

Kirjanpitoarvo   31.12.2015 3 502 907,77 47 439,28 11 470 844,55 4 018 140,71 555 420,00 65 849,40 579 265,50 20 239 867,21

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut laina- ja muut saamiset

Osakkeet Kuntayhtymä- Osakkuus- Muut Muut Saamiset Saamiset Yhteensä 

konserni- osuudet yhteisö- osakkeet sijoitukset tytäryh tei- muut 

yhtiöt osakkeet ja osuudet svop söiltä yhteensä

Hankintameno 1.1.  1 120 341,69 1 879 877,26 257 485,47 339 827,40 43 630,00 715 589,33 4 036,46 4 360 787,61

Lisäykset 322,60 19 170,00 19 492,60

Vähennykset 2 500,00 80,65 504,56 336,38 3 421,59

Hank.meno 31.12. 1 117 841,69 1 879 877,26 257 727,42 339 322,84 62 800,00 715 589,33 3 700,08 4 376 858,62

Arvonalennukset  ja

niiden palautukset

Arvonkorotukset 

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 117 841,69 1 879 877,26 25 7 727,42 339 322,84 62 800,00 715 589,33 3 700,08 4 376 858,62
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Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhte isöt 

Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1 000 euroa)
omist.osuus omist.osuus Omasta Vieraasta Tilikauden 
     %       % pääomasta pääomasta voitosta/

tappiosta

Tytäryhteisöt 
   Kiint.Oy Koillismaakeskus Taivalkoski 100 100 1 944 250 0

   Kiint.Oy Siikataival Taivalkoski 100 100 1 033 3 012 -12

   Kiint.Oy T:ken Rint.veteraanit Taivalkoski 100 100 58 26 0

Yhteensä 3 035 3 288 -12
 

Kuntayhtymät 
  Pohjois-Pohjanmaan SHP Oulu 1,26 1,26 1 897 2 642 102

  Pohjois-Pohjanmaan Liitto Oulu 1,36 1,36 16 15 3

Yhteensä 1 913 2 657 105

Osakkuusyhteisöt
  Taivalkosken Voima Oy Taivalkoski 50 50 380 1 273 16

  Kiint.Oy Taivalkosken Hallit Taivalkoski 49 49 184 1 058 23

  Kiint.Oy T:ken Yrittäjätalo Taivalkoski 26,83 26,83 144 3 1

  As.Oy T:ken Rautataival  Taivalkoski 23,1 23,1 33 10 0

  Kairan Kuitu Oy Taivalkoski 35 35 15 2 906 -101

  K-S Kehitt.yhtiö Naturpolis Oy Kuusamo 20,9 20,9 91 51 7

Yhteensä 847 5 301 -54

Saamisten erittely 

2015 2014
Pitkäai- Lyhytai- Pitkäai- Lyhytai-
kainen kainen kainen kainen

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

     Lainasaamiset 715 589,33 715 589,33

Saamiset muilta 

     Lainasaamiset 557,12

     Myyntisaamiset 311 085,44 338 372,33

     Muut saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

     Myyntisaamiset 58 101,53 45 580,92

Saamiset kuntayhtymiltä 

     Muut saamiset 566,91

 

Saamiset osakkuusyhteisöiltä

     Myyntisaamiset 57 147,86 34 153,69

Saamiset muilta

     Myyntisaamiset 854 465,68 768 919,95

     Muut saamiset 482 062,29 543 572,48

     Siirtosaamiset 32 204,70 42 232,08

     Lainasaamiset 800 557,12 607,68

Saamiset yhteensä 1 026 674,77 2 284 539,18 1 054 518, 78 1 435 633,71
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Peruspääoma  1.1. 11 252 197,19 11 252 197,19 11 252 197,19 11 252 197,19

   Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00

   Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00

Peruspääoma  31.12. 11 252 197,19 11 252 197,19 11 252 197,19 11 252 197,19

Muut omat rahastot 1.1. 1 496 781,03 1 487 127,29 0,00 0,00

   Siirrot rahastoon 15 043,90 13 823,91 0,00 0,00

   Siirrot rahastosta 488,68 4 170,17

Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 1 511 336,25 1 496 781,03 0,00 0,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 5 887 099,87 4 809 571,39 7 026 506,44 5 842 766,48

Siirto edell.tilikauden yli-/alijäämä 848 925,51 1 077 528,48 1 020 998,49 1 183 739,96

x) kirj.edell.tilikauden yli-/alijäämään -85 583,96

xx) vapaaeht.varaukset+postoerot opo:oon 2 450 972,15

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 9 186 997,53 5 887 099,87 7 961 920,97 7 026 506,44

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 574 739,62 848 925,51 51 3 836,60 1 020 998,49

x)  Taivalkosken kunnan tilinpäätöksessä 31.12.2015 on varauduttu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhotopiirin

kuntayhtymän alijäämän kattamiseen pakollisella varauksella, 85 583,96 euroa. Kirjaus on tehty

tehty edellisten tilikausien yli-/alijäämään. 

xx) Konsernin tilinpäätöksessä 31.12.2015  vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on siirretty

omaan pääomaan, edellisten tilikausien yli/alijäämään. Vuodelta 2014 vertailutietoja ei ole

muutettu vapaaehtoisen varausten eikä poistoeron osalta.

Erittely poistoerosta 2015 2014

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 219 280,06 231 082,18

Pitkäaikaiset velat
Velat, jotka erääntyvät 1.1.2021 tai sen jälkeen  2015 2014

Kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen 

pääomalainat:

Kiinteistö Oy Siikataival 515 589,32 515 589,32

Kiinteistö Oy Koillismaakeskus 200 000,00 200 000,00

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 230 776,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä 715 589,32 946 365,32

Pakolliset varaukset Konserni  Kunta
Muut pakolliset varaukset 2015 2014 2015 2014
    Ympäristövastuut 0,00 0,00 0,00 0,00

    Kunta/Osekk valt.os.takaisinperintä 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00 1 672 272,00

    Kunta/SHP varaus alijäämän kattamiseen 85 583,96

    Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 316 632,62 338 742,73 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset  yhteensä 1 988 904,62 2 0 11 014,73 1 757 855,96 1 672 272,00
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Vieras pääoma 2015 2014
Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikainen aikainen aikainen aikainen
Velat tytäryhteisöille 0,00 0,00 0,00 24 800,00

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 0,00 6 607,37 0,00 4 316,63

Velat osakkuusyhteisöille 

   Ostovelat 0,00 128 662,54 0,00 130 378,91

Velat muille 

   Saadut ennakot 0,00 3 504,00 2 194,00

   Ostovelat 0,00 1 946 337,24 0,00 1 655 995,47

   Muut velat 0,00 275 947,01 0,00 290 655,00

   Siirtovelat 0,00 2 352 171,55 0,00 2 184 544,75

   Muut siirtovelat 0,00 587 970,00 0,00 414 550,37

Vieras pääoma yhteensä 0,00 5 301 199,71 0,00 4 707 43 5,13

Muiden velkojen erittely Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Muut velat

   Liittymismaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

   Muut velat 439 573,16 443 225,69 275 947,01 290 655,00

Muut velat yhteensä 439 573,16 443 225,69 275 947,01 2 90 655,00

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Lyhytaikaiset siirtovelat
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 3 019 676,14 2 852 074,28 2 352 171,55 2 184 544,75

Muut menojäämät 885 091,56 721 426,43 587 970,00 414 550,37

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 3 904 767,70 3 57 3 500,71 2 940 141,55 2 599 095,12

Huollettavien varat 2015 2014

Huollettavien varat  31.12. 28 950,01 18 047,76        
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiint eistöihin

Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 130 183,45 117 264,27 0,00 0,00

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 172 851,84 182 931,84 0,00 0,00

Vakuudet Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Metsähallitus/maanvuokrasopimus 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Pantatut tonttien vuokraoikeudet 14 164,00 14 164,00 0,00 0,00

Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta 
2015 2014 2015 2014

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 145 898,40 120 898,81 131 618,45 105 983,90

Myöhemmin maksettavat 305 732,66 145 105,00 287 761,70 123 938,28

Yhteensä  451 631,06 266 003,81 419 380,15 229 922,18

Vastuusitoumukset Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Takaukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta
   Alkuperäinen pääoma 5 971 672,10 5 919 072,10 5 838 112,10 5 798 112,10

   Jäljellä oleva pääoma 5 872 560,95 5 339 225,40 5 792 026,10 5 205 665,40

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma 2 337 705,58 2 430 208,94 2 337 705,58 2 430 208,94

   Jäljellä oleva pääoma 2 118 771,38 2 139 754,27 2 118 771,38 2 139 754,27

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2015 2014

Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista  31.12. 20 177 212,72 19 398 700,39

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0,00 0,00

Kunnan mahd. vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 14 378,40 13 411,71

Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta
2015 2014 2015 2014

Arvonlisäveron palautusvastuu 164 691 115 623 154 835 102 179

Hankevastuut 

Vuokravastuut 82 129 103 760

Johdannaissopimukset 

  Koronvaihtosopimukset 

    Käypä arvo -9 742 -9 680

    Kohde-etuuden arvo 622 705 577 470

Muut vastuut 146 776 143 089
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4. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 
 

 
 
 
  

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä   31.12. 2015 2014
Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset

Yleishallinto 11 1 11 1

Sosiaali-ja terveystoimi 148 9 153 11

Opetus-ja kulttuuritoimi 148 24 124 29

Tekniset palvelut 46 6 51 5

Yhteensä 353 40 339 46

Henkilöstökulut 2015 2014

Palkat ja palkkiot 12 234 060,58 12 215 082,75

Henkilösivukulut 

   Eläkekulut 2 981 972,15 2 968 704,23

Muut henkilösivukulut 1 074 382,63 918 360,26

Henkilöstökorvaukset -198 156,61 -199 836,86

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 16 092 258,75 15 902 310,38

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 191 962,17 120 236,62

Henkilöstökulut yhteensä 16 284 220,92 16 022 547,00

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitet yt luottamushenkilömaksut

Puolue 2015

Perussuomalaiset 580,50

Taivalkosken Keskustan kunnallisjärjestö 3 169,17

Taivalkosken Kokoomus ry 228,01

Taivalkosken Sos.dem. työväenyhdistys ry 873,00

Vasemmistoliiton Taivalkosken yhdistys ry 73,13

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 4 923,81

Tilintarkastajan palkkiot (sis.alv) 2015 2014

Tilintarkastuspalkkiot 19 413,56 11 247,50

Tarkastuslautakunnan avustaminen 2 790,00

Muut palkkiot 0,00 0,00

Palkkiot yhteensä 19 413,56 14 037,50
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V ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 
 
1. VESIHUOLTOLAITOKSEN ERILLISTILINPÄÄTÖS 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidossa laskennallisesti eriytetty yksikkö. 
 
1.1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA TUN NUSLUVUT 
 
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 
    1.1. – 31.12.2015 1.1. – 31.12.2014 
 
Liikevaihto    514 017,94  504 075,00 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Valmistus omaan käyttöön 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä 
Materiaalit ja palvelut 
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat   -65 721,88  -64 702,30 
      Ostot tilikauden aikana 
      Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
   Palvelujen ostot   -94 341,29  -93 261,00 
Henkilöstökulut 
   Palkat ja palkkiot   -57 944,44  -61 752,53 
   Henkilösivukulut 
      Eläkekulut    -12 486,52  -16 130,90 
      Muut henkilösivukulut   -5 209,90  -4 656,92 
Poistot ja arvonalentumiset 
   Suunnitelman mukaiset poistot  -156 193,09  -166 793,41 
   Arvonalentumiset     
Liiketoiminnan muut kulut   -1 904,00  -1 106,77 
Liikeylijäämä (-alijäämä)   120 216,82  95 671,17 
Rahoitustuotot ja –kulut 
   Korkotuotot 
   Muut rahoitustuotot   55,18  125,87 
   Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut   
   Muille maksetut korkokulut   0,00  0,00 
   Korvaus jäännöspääomasta  -69 472,92  -61 343,33 
   Muut rahoituskulut   0,00  0,00 
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 50 799,0 8  34 453,71 
Satunnaiset tuotot ja –kulut   0,00  0,00 
   Satunnaiset tuotot 
   Satunnaiset kulut     
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  50 799,08  34 453,71 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)    
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Tuloverot      
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  50 799,08  34 453,7 1 
 
Vesihuoltolaitoksen tunnusluvut 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 
Voitto, % 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidossa laskennallisesti eriytetty (eli ei ole kunnalli-
nen liikelaitos) laitos, jolloin em. tunnuslukuja ei voida laskea. 
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Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma 
 
    2015  2014 
     
Toiminnan rahavirta 
     Liikeylijäämä   120 216,82  95 671,17 
     Poistot ja arvonalentumiset  156 193,09  166 793,41 
     Rahoitustuotot ja -kulut   -69 417,74  -61 217,46 
     Sisäiset tuotot   -53 702,09  -55 250,22 
     Sisäiset kulut   30 856,58  29 955,03 

184 146,66  175 951,93 
 
Investointien rahavirta 
     Investointimenot   -508 007,29  -269 312,75 
     Rahoitusosuudet investointimenoihin  200 539,46  175 428,56 
    -307 467,83  -93 884,19 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta  -123 321,17  82 067,74 
 
Rahoituksen rahavirta 
Muut maksuvalmiuden muutokset 
     Saamisten muutos   -14 779,28  4 136,44 
     Korottomien velkojen muutos  -795,43  -151 039,73 
    -15 574,71  -146 903,29 
 
 
Rahoituksen rahavirta   -15 574,71  -146 903,29 
 
Vaikutus kunnan kassavaroihin  -138 895,88  -64 835 ,55 
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Vesihuoltolaitoksen tase 
 
VASTAAVAA  2015 2014 VASTATTAVAA                      2015                          2014 
 
A PYSYVÄT VASTAAVAT   A OMA PÄÄOMA 
I  Aineettomat hyödykkeet   I Jäännöspääoma                      1 675 567,45             1 563 775,14 
   1. Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 II Arvonkorotusrahasto 
   2. Muut pitkävaikutteiset menot   III Muut omat rahastot 
   3. Ennakkomaksut   IV Edellisten tilikausien ylijäämä 
         (alijäämä)                        -336 908,45               -371 362,16 
    V Tilikauden ylijäämä  
         (alijäämä)                            50 799,08                  34 453,71 
Aineelliset hyödykkeet 
   1. Maa- ja vesialueet   B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 
   2. Rakennukset       1. Poistoero 
   3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 237 169,34 1 090 152,66    2. Vapaaehtoiset varaukset 
   4. Koneet ja kalusto 
   5. Muut aineelliset hyödykkeet   C PAKOLLISET VARAUKSET 
   6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset      1. Eläkevaraukset 
       hankinnat       2. Muut pakolliset varaukset 
 
III Sijoitukset    D VIERAS PÄÄOMA 
   1. Osakkeet ja osuudet   I   Pitkäaikainen 
   2. Joukkovelkakirjalainasaamiset       1. Joukkovelkakirjalainat 
   3. Muut lainasaamiset       2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta   0,00                        0,00 
   4. Muut saamiset        3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä 
        4. Lainat julkisyhteisöiltä 
B VAIHTUVAT VASTAAVAT       5. Lainat muilta luotonantajilta 
I   Vaihto-omaisuus        6. Saadut ennakot 
    1. Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00     7. Ostovelat 
    2. Keskeneräiset tuotteet       8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä 
    3. Valmiit tuotteet       9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 
    4. Muu vaihto-omaisuus       10. Siirtovelat 
    5. Ennakkomaksut 
    II  Lyhytaikainen 
II Saamiset        1. Joukkovelkakirjalainat 
   Pitkäaikaiset saamiset       2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 
   1. Myyntisaamiset 178 587,00 163 807,72     3. Lainat kunnalta/kuntayhtymältä 
   2. Lainasaamiset        4. Lainat julkisyhteisöiltä 
   3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä       5. Lainat muilta luotonantajilta 
   4. Muut saamiset        6. Saadut ennakot 
   5. Siirtosaamiset        7. Ostovelat                               16 298,26               16 789,04 
   Lyhytaikaiset saamiset       8. Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä 
   1. Myyntisaamiset       9. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 
   2. Lainasaamiset        10. Siirtovelat 
   3. Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä       11. Lomapalkkajaksotus                  10 000,00               10 304,65 
   4. Muut saamiset     
   5. Siirtosaamiset    VASTATTAVAA YHTEENSÄ        1 415 756,34          1  253 960,38 
     
III Rahoitusarvopaperit   Vesihuoltolaitoksen tunnusluvut  
    1. Osakkeet ja osuudet    
    2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin  Omavaraisuus, % 
    3. Joukkovelkakirjalainasaamiset   Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
    4. Muut arvopaperit   Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €     -286                           -337 
    Lainakanta 31.12., 1000 € 
IV Rahat ja pankkisaamiset   Lainasaamiset 31.12., 1000 € 
 
VASTAAVAA YHTEENSÄ  1 415 756,34 1 253 960,38 Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidossa  
    laskennallisesti eriytetty laitos, joten muita tunnuslukuja kuin  

kertynyt ylijäämä (alijäämä) ei voida laskea. 
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1.2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERT AILU 
 
Talous 
 

  Alkuperäinen 
talousarvio 

Talousarvio- 
muutokset 

Talousarvio 
muutosten  
jälkeen 

Toteutuma Poikkeama 

       
TOIMINTATUOTOT 464 127 0 464 127 460 315,85 3 811,15 
TOIMINTAKULUT  -216 767 -4 250 -221 017 -188 405,41 -32 611,59 
TOIMINTAKATE  247 360 -4 250 243 110 271 910,44 -28 800,44 

       
Poistot ja arvon-
alentumiset 

  
-157 147 

 
0 

 
-157 147 

 
-156 193,09 

 
-953,91 

       
Laskennalliset erät  0 0 0 -18 346,04 18 346,04 
Tilikauden yli-/alijäämä  90 213 -4 250 85 963 97 371,31 -11 408,31 
       
SISÄISET ERÄT       
Toimintatuotot  50 754 0 50 754 53 702,09 -2 948,09 
Toimintakulut  -14 621 0 -14 621 -30 856,58 16 235,58 
Toimintakate  36 133 0 36 133 22 845,51 13 287,49 
Tilikauden yli-/alijäämä  36 133 0 36 133 22 845,51 13 287,49 
 
Toimintamenojen määrärahan lisäys 4.250 euroa koostuu eläkemenoperusteisiin eläkevakuutus-
maksuihin kunnanhallitukselta siirretystä määrärahasta. 
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1.3 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 
 
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 2015 
 
Vuosi 2015 oli Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen 48. toimintavuosi ja 14. vuosi kunnan kir-
janpidossa erillisenä laskennallisena yksikkönä toimivana laitoksena. Taivalkosken kunnan vesi-
huoltolaitos vastaa Taivalkosken taajaman vedenjakelusta ja jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. 
Laitoksen piirissä on noin 2.300 asukasta eli noin puolet Taivalkosken kunnan asukkaista. Lisäksi 
kunnan alueella toimii yksitoista itsenäistä vesihuoltolaitosta, jotka huolehtivat alueillaan käyttöve-
den hankinnasta ja jakelusta asiakkailleen.  
 
Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta toteutui hyvin. Laitoksen liikevaihto jäi 863,06 
euroa alle suunnitellun tavoitteen. Liikevaihto vuodelta 2015 oli 514.018 euroa. Toiminnan kuluissa 
saatiin säästöä aikaan 16.376 euroa. Liikevaihdosta kiinteiden maksutulojen (liittymismaksu- ja pe-
rusmaksutulot) osuus on 107.810,40 euroa eli 21,0 %. Liittymismaksutuloja saatiin yhteensä 
32.467,73 euroa (6,3%) ja perusmaksutulojen osuus oli 75.342,67 euroa (14,7 %). Vettä laskutettiin 
161.000 m3 ja jätevettä 152.000 m3. Verkostoon pumpattu vesimäärä oli kertomusvuonna 196 151 
m3. Puhdistamolla jätevettä käsiteltiin kertomusvuoden aikana 234.427 m3. Puhdistamolla käsitelty 
jätevesimäärä oli poikkeuksellisen suuri, mikä johtui hyvin runsaista sateista kertomusvuoden aika-
na. Pohjavedenpinta oli hyvin korkealla lisäksi pintavettä oli runsaasti mm kadun varsien ojissa, 
missä pääosin runkoviemärikaivot sijaitsevat.  
 
Vesihuoltolaitoksen yhtenä päätavoitteena oli vedentoimituksen varmentaminen poikkeustilanteissa. 
Kertomusvuoden 2015 aikana laadittiin varavedenottamon lupahakemusasiakirjat Pitkälammenkan-
kaan Julmaharjuun. Lupahakemusasiakirjojen laatijana oli Pöyry Finland Oy.  
 
Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta laajennettiin Siikakankaan – Riihikankaan alueille. Alueelle ra-
kennettiin viemäröinti ja viemäriin liittyi 21 kiinteistöä alueen 22 taloudesta.  
 
Talousvedestä otettiin valvontanäytteitä yhteensä seitsemän ja niistä tehtyjen analyysien mukaan 
talousvetemme täyttää STM:n mukaiset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu osoit-
ti että puhdistamomme toimi kertomusvuoden aikana hyvin. 
 
Liiketoiminta 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä taseyksikkönä vuodesta 2002 alkaen. 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli 514.018 euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 9.942,94 eurolla eli noin 2 %:lla. Liikeylijäämää kertyi kertomusvuoden aikana 
yhteensä 120.216,82 euroa, josta jäännöspääomalle laskettu 5 %:n osuus on 69.472,92 euroa. Tili-
kauden ylitykseksi jää näin ollen 50.799,08 euroa. Edellisiltä vuosilta alijäämää oli kertynyt yhteensä 
275.691 euroa. Kertomusvuoden 2015 lopussa alijäämäkertymä on hyvän vuoden 2015 tuloksen 
ansiosta laskenut 155.474,18 euroon.  
 
Taivalkosken valtuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2002 § 59 laitokselle vesihuoltomaksujen 
maksuperusteet. Samassa yhteydessä se päätti, että laitoksen tulee maksaa kunnalle kohtuullinen 
tuotto, jonka suuruus on keskimäärin 5 %. Tuottoprosentti lasketaan jäännöspääomalle kymmenen 
vuoden keskiarvona.  
 
Kertomusvuoden 2015 aikana ei vesihuoltotaksoihin tehty tarkistamista. 
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Alla taulukko vesihuoltolaitoksen tuloksesta vuosina 2010 – 2020  
 

  

 
 
 
Vuosien 2013 – 2015 hyvään tuloutukseen vaikutti Jänispalon, Asutusalueen sekä Riihi- ja Siikakankaan alu-
eiden viemärin liittymismaksutulot. Viemäriin liittyi kolmen vuoden aikana yhteensä 54 kiinteistöä ja niiden 
yhteenlaskettu liittymismaksutulo oli 79.694 euroa  
 
Taksoja tullaan tarkistamaan jatkossa siten, että valtuuston asettama keskimääräinen tuottovaatimus (5 % 
jäännöspääomasta) pitkällä aikavälillä (10 vuotta) toteutuu. 
 
Investointeihin käytettiin bruttona yhteensä 508.007 euroa. Riihi-Siikakankaan viemäröinnin rakentamiseen 
käytettiin 310.544 euroa. Uusien kaava-alueiden (teollisuus- ja Taivalvaaran alue) vesihuollon rakentamiseen 
rahaa käytettiin yhteensä 178.990 euroa. Vesihuollon suunnitteluun (uudet kaava-alueet) ja talohaarojen ra-
kentamiseen rahaa käytettiin yhteensä 18.473 euroa. Asutusalueen viemäröinnin rakentamiseen on saatu 
vesihuoltoavustusta (kunta ja POPELY) yhteensä 137.749 euroa sekä liittyneiltä talouksilta rakentamisavus-
tusta yhteensä 62.790 euroa. Asutusalueen viemäröinnin investoinnin nettokustannukseksi jäi 110.005 euroa. 
 
Henkilöstö 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen kertomusvuoden 2015 henkilöstökulut (palkat, palkkiot ja henkilös-
tösivukulut) olivat 75.641 euroa, joka on noin 19,2 % laitoksen käyttömenoista. Laitoksella ei ole yhtään täysin 
kokoaikaista työntekijää vaan työntekijöinä käytetään aina tarpeen mukaan teknisten palveluiden henkilöstöä. 
Henkilöstökustannukset vastaavat noin kahta henkilötyövuotta. 
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Laitosta kuvaavat tunnusluvut  
 
Tunnusluvut    TP 2015 TP 2014 TP 2013 
 
Pumpattu vesi (1.000 m3/a)   196,15 234,12 212,70 
   
Myyty vesi (1.000 m3/a)   161,00 162,10 164,40 
   
Laskutettu jätevesi (1.000 m3/a)  152,00 152,50 152,48 
   
Puhdistettu jätevesi (1.000 m3/a)  234,43 171,73 187,05  
  
Vesijohtoverkosto (km)   48,19 46,73 46,73 
   
Viemäriverkosto (km)   55,38 48,43 44,33 
   
Verkostoon liitetyt kiinteistöt, kpl  671 652 636 
   
Laitoksen asukasmäärä   2380 2315 2280 
   
Ominaiskulutus (l/as/d)   185 191 198 
   
Kotitalouksien om.kulutus (l/as/d)  n. 130 n.134 n. 140 
   
Vesimaksu (€/m3; sis. alv 24 % )  1,14 1,14 1,14 
   
Jätevesimaksu (€/m3; sis. alv 24 %)  3,08 3,08 3,08 
  
Perusmaksu omakotitalo  
(€/vuosi; sis. alv 24 %)   124,00 124,00 124,00 
   
Nettovaikutus talouteen (1.000 €)  +120,22 +95,80 +88,35 
    
Talousveden valvontanäytteiden määrä kpl  7 5 6 
STM:n raja-arvot täyttävien näytteiden määrä kpl 7 5 6 
  
 
Puhdistamolta lähtevän jäteveden laatu: 
BOD7 mg/l, vuosikeskiarvo   5,5 6,8 6,2 
   
BOD7:n puhdistusteho -%   98 97 98 
   
Fosfori mg/l, vuosikeskiarvo   0,13 0,10 0,07 
   
Fosforin puhdistusteho -%   99 99 99 
  
Puhdistamon lupaehtojen (VHO 04/0353/3 5.11.2004) m ukaiset raja-arvot: 
BOD7 mg/l, puolivuosikeskiarvo  < 20 mg/l,  puhdist usteho > 90 % 
Fosfori mg/l, puolivuosikeskiarvo  < 0,5 mg/l, puhd istusteho > 90 % 
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VI LUETTELOT JA SELVITYKSET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytetyt kirjanpitokirjat

Aika Säilytyspaikka

   Tasekirja Sidottu Pysyvästi Talouspalveluiden arkisto
   Päiväkirja atk-tuloste 10 v.
   Pääkirja atk-tuloste 10 v.
   Ostoreskontra atk-tuloste 10 v.
   Myyntireskontra atk-tuloste 10 v.

Tositteiden lajit
  Tiliotetositteet 1-756

  Ostoreskontra, maksut 50001-50459

  Myyntireskontra, suoritukset 60001-61439

  Palkkatapahtumat 90001-90077

  Ostolaskut, sosiaalitoimi 120001-120048

  Matkalaskut 130001-130025

  Myyntireskontra-laskut, hallinto-ja taloustoimi 210001-210189

  Myyntireskontra-laskut, terveystoimi 220001-220370

  Myyntireskontra-laskut, sosiaalitoimi 230001-230654

  Myyntireskontra-laskut, sivistystoimi 240001-243962

  Myyntireskontra-laskut, tekninen toimi 250001-253737

  Kaukolämpölaskut 260001-261785

  Vesilaskut 270001-271874

  Effica, terveydenhuolto 400001-408137

  Ostolaskut, Rondo (R8) 510001-511006

  Käyttöomaisuusviennit 800001-800014

  Myynnit ja romuutukset 890001-890011

  Muistiotositteet 900001-900799

Tositteiden säilytysaika on 10 vuotta, paitsi Eu-projektit, joiden osalta säilytysaika on 10 v.
viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien.
Säilytyspaikka: talouspalveluiden arkisto. 
Rondon ostolaskut sähköisessä muodossa LapIT:n palvelimella Rovaniemellä 15 v. 
laskua koskevan vuoden päättymisestä lukien. 
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