
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Valtuusto 29.5.2017 § 25 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SISÄLTÖ 
 

 1. TOIMINTAKERTOMUS 
 

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa  1 
1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus     1 
1.1.2. Kunnan hallinto    2 
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys  8 
1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 15 
1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä   15 
1.1.6. Kunnan henkilöstö    16 
1.1.7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 19 
1.1.8. Ympäristötekijät    20 

 
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä  21 

 
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 26 

1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen   26 
1.3.2. Toiminnan rahoitus    30 

 
1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset   32 

 
1.5. Kokonaistulot ja -menot    35 

 
1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous   36 

1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 37 
1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus   37 
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat  38 
1.6.4. Selonteko konsernivalvonnasta   39 
1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut   41 

 
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely    47 

  
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 

2.1. Seurantaa koskeva sääntely    48 
 

2.2. Tavoitteiden toteutuminen    48 
 

2.3. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen  59 
2.3.1. Käyttötalouden toteutuminen   60 

Keskusvaalilautakunta    60 
Tarkastuslautakunta    61 
Valtuusto     64 
Kunnanhallitus    66 
Sosiaali- ja terveyslautakunta   78 
Sivistyslautakunta    89 
Tekninen lautakunta    108 

  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen   115 
2.3.3 Investointiosan toteutuminen   117 
2.3.4 Rahoitusosan toteutuminen   124 
2.3.5 Yhteenveto sitovien erien toteutumisesta   125 

 
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

3.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet  126 
3.2. Tuloslaskelma     127 
3.3. Rahoituslaskelma     128 
3.4. Tase      129 
3.5. Konsernilaskelmat    131 

 
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
  

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  135 
4.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot   137 
4.3. Tasetta koskevat liitetiedot    139 
4.4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot   144 

 
 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 
 

5.1. Vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös   145 
5.2. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus   148 

 

 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET    151 

 

 7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT   152 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. TOIMINTAKERTOMUS 

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 
 

Olemme kuntasektorilla eläneet jo useamman vuoden keskeneräisen muutoksen aikaa. Muutok-
sen suuntaa ja päämäärää on linjattu monta kertaa, mutta lopullista vahvistusta asioille ei ole vie-
läkään tullut. Koska eduskunnan toimikausi rajoittaa muutokseen käytettävissä olevan ajan ja nau-
laa sen voimaantulon vuoden 2019 alkuun, on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa käynnistetty 
muutosprojektit silläkin riskillä, että päämäärä muuttuu matkalla. Maakuntauudistusta ja Sote-
uudistusta on viety eteenpäin kolmetasoisessa ohjauksessa. Ylimpänä toimii poliittinen ohjausryh-
mä, jolle asioita valmistelee kuntajohtajista muodostettu johtoryhmä ja Sote-johtajien ja Sote-
kuntayhtymien johtajien projektiryhmä. Varsinaista projektia on vienyt eteenpäin PoPSTer -hanke 
ja sen alle perustetut lukuisat työryhmät. 
 
Vaikka tämä kuntien toimintaan syvälti vaikuttava muutos on vienyt valtavasti aikaa ja huomiota, on 
vuosi 2016 ollut Taivalkosken kunnalle erittäin menestyksellinen ja moni asia on edennyt hyvään 
suuntaan ja yhteistytöllä on saatu ongelmia ratkaistuksi. Viime vuonna meidät yllättänyt asuntopula 
johti alueelle poikkeukselliseen asuntorakentamiseen. Kolme erillistä toimijaa lähti toteuttamaan 
omia rivitalotyömaitaan ja yksi näistä oli kunnan omistaman Siikataipaleen kahden rivitalon kohde.  
Myös kaksi yksityistä toimijaa aloitti omat projektinsa. Kaikki kohteet valmistuvat kesäksi markki-
noille. Asunnoista osa on omistusasuntoja ja osa vuokralle tulevia. Tämän jälkeen asuntopula ei 
ole enää este yritysten työvoiman saantiin. 
 
Vuosi oli myös menestyksellisten tapahtumien vuosi. Ehkä eniten Taivalkosken tulevaisuuteen 
vaikutti huhtikuun alussa pidetyt maastohiihdon ja yhdistetyn SM-kilpailut. Kilpailut televisioitiin 
YLE:n kanavilla ja näin saavuttivat mahdollisimman suuren katsojakunnan. Kisojen erinomainen 
toteuttaminen herätti huomioita kaikkien alan harrastajien keskuudessa. Näkyvyyden arvoa on 
mahdoton edes arvioida. Näiden kisojen lisäksi kevään kuluessa oli monia muita kisatapahtumia, 
kuten PoroCup ja moottorikelkkojen endurokisa. Kaikille tuntuu olevan jatkoakin tulossa. Eräs vai-
kuttava syy kisojen saantiin on olosuhteiden lisäksi osaava ja aktiivinen talkooväki. 
 
Kulttuuripuolella toteutuivat perinteiset tapahtumat ja esimerkiksi Päätaloviikko onnistui erinomai-
sesti ja pystyi uudistamaan tarjontaansa. Pöllinparkkuun MM-kisat oli ensimmäistä kertaa kansain-
välinen, kun kilpailuun otti osaa ystävyyskuntamme Illukan kaksi kovakuntoista parkkaajaa. Taival-
koskea vaivannut korkea työttömyys lähti hienoiseen laskuun ja oli vuodenvaihteessa 16,8 %.  
Tätä lukua korkeampi työttömyys oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa neljässä kunnassa, Oulu 
mukaan lukien. Työttömyydestä huolimatta oli useilla aloilla selvää työvoimapulaa, mikä osaltaan 
vaikeutti yritysten rekrytointeja. Osaavan työvoiman saantiin onkin jatkossa kiinnitettävä huomiota 
myös kunnan toimesta. 
 
Vuoden 2016 tilinpäätös kertoo, että jälleen kaikilla toimialoilla on tehty erinomaista työtä. Kaikki 
pysyivät niille annetuissa raameissa ja henkilöstökulut ja palvelujen ostot yhteenlaskettuna jopa 
laskivat edellisestä vuodesta. Vuoteen kohdistui myös kertaluontoisia eriä, jotka edelleen paransi-
vat tulosta. Kun verotulotkin ylittivät arvioidun noin 0,5 miljoonaa euroa, muodostui vuoden ylijää-
mä jopa loppuvuonna ennakoitua suuremmaksi. Kassatilannekin oli kaiken aikaa hyvä, vaikka 
vuoden lopussa maksettiin OKM:n takaisin perimät OSAO:n oppisopimuskoulutuksen valtionosuu-
det. Tämän onnistuneen vuoden jälkeen on hyvä lähteä valmistautumaan kuntaa odottaviin suuriin 
muutoksiin sillä ajatuksella, että se kunta joka on ennen muutosta hyvässä kunnossa, selviää 
myös muutoksesta kunnialla. 

 

 
Jukka Mikkonen 
kunnanjohtaja 
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1.1.2. Kunnan hallinto 

 
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 

 

 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO  

 

 

 
Hallintosäännön 5 §:n mukaisesti yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimialaa johtaa kunnanjohtaja, hallin-
to- ja talouspalvelujen toimialaa johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelujen toimialaa johtaa Kirkonkylän peruskoulun rehtori, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja ja teknisten palvelujen toimialaa johtaa tekninen 
johtaja.  
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1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 
Yleinen taloudellinen kehitys  
 
Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Teollisuuden rakennemuu-
tos ja väestön ikääntyminen ovat heikentäneet julkista taloutta. Suhdannetilanteen normalisoitumi-
nen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja 
rakenteellinen työttömyys on korkea. Myös ensi vuosikymmenellä on varauduttava vaatimattomaan 
talouskasvuun. 
 
Keskeiset hallituksen asettamat tavoitteet eivät täyty. Tavoitteesta, jonka mukaan lisävelkaa ei oteta 
vuoden 2021 jälkeen, ollaan vielä kaukana. Julkinen velka suhteessa BKT:hen kääntynee kuitenkin 
tavoitellusti lievään laskuun vuosikymmenen lopussa, mutta velka-suhde uhkaa kääntyä uudelleen 
kasvuun 2020-luvulla. Työllisyysaste on jäämässä kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua 72 prosenttia 
alhaisemmaksi vuonna 2019. 
 
Tavoite, ettei kokonaisveroaste nouse kuluvalla vaalikaudella, on toteutumassa. Kilpailukykysopi-
mukseen liittyvien veronalennusten vuoksi kokonaisveroasteen arvioidaan laskevan selvästi. Yksi 
mahdollisuus julkisen talouden kohentamiseksi olisi hyödyntää kokonaisveroasteen laskun tuoma 
tila korottamalla maltillisesti välillistä verotusta, mikäli muut julkista taloutta kohentavat toimet jäävät 
riittämättömiksi. Suomen tapauksessa välillisen verotuksen korotus olisi taloustieteellisesti perustel-
luinta tehdä korottamalla alennettuja arvonlisäverokantoja. 
 
Koko julkisen talouden tila on jäämässä tavoiteltua heikommaksi vaalikauden lopulla valtion alijää-
mäisyyden vuoksi. Muut julkisen talouden alasektorit näyttäisivät keskimäärin pääsevän asetettuun 
tavoitteeseen. Siten toimet julkisen talouden kohentamiseksi tulisi ensisijaisesti kohdistaa valtionta-
louteen. 
 
EU-velvoitteita tarkasteltaessa alijäämä pysyy alle kolmessa prosentissa, mutta velkasuhde on ylit-
tänyt 60 prosentin rajan. Lisäksi lähentyminen kohti julkisen talouden rakenteelliselle alijäämälle 
asetettua keskipitkän aikavälin tavoitetta on ennusteen mukaan jäämässä vaadittua hitaammaksi. 
Siten on olemassa riski, että vakaus- ja kasvusopimuksen velvoitteita ei täytetä lähivuosina. Syksyl-
lä 2016 hallitus sitoutui keväällä 2017 päättämään mahdollisesti tarvittavista lisätoimista, joilla var-
mistetaan EU:n finanssipoliittisten sääntöjen noudattaminen.  
 
Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino eli kestävyys-vaje on 
runsaat 3 % suhteessa BKT:hen eli n. 7 mrd. euroa. Epätasapaino johtuu julkisen talouden heikosta 
lähtötilanteesta ja väestön ikääntymisen aiheuttamista tulevaisuuden menopaineista. Odotuksia 
nopeampi talouskasvu ei ratkaise kestävyysvajetta, vaan tarvitaan toimia työllisyysasteen nostami-
seksi ja julkisen palvelutuotannon tehostamiseksi. Lisäksi hävittäjäkaluston uusiminen ja muut in-
vestointitarpeet luovat merkittäviä paineita julkiseen talouteen 2020-luvulla. 
 
Kevääseen 2015 verrattuna talouden iso kuva on pysynyt siinä määrin ennallaan, että hallitusoh-
jelman 10 mrd. euron toimenpidekokonaisuuden mittaluokasta tai toimeenpanosta ei ole syytä tin-
kiä. Välittömät sopeutustoimet vahvistavat julkista taloutta suunnitellusti 4 mrd. eurolla. Työllisyys- 
ja kasvutoimien vaikutus julkiseen talouteen vuoteen 2021 mennessä on jäämässä selvästi tavoitel-
lusta 2 mrd. eurosta, joten lisätoimet työllisyysasteen nostamiseksi ovat tarpeen. Sote-uudistuksella 
tavoitellun 3 mrd. euron säästötavoitteen saavuttamiseen liittyy monia riskejä, jotka tulisi huomioida 
jatkovalmistelussa. Julkisen talouden tehtävien ja velvoitteiden karsimisella tavoitellun 1 mrd. euron 
säästön saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattava määrä uusia päätöksiä, jotka tuottavat varmuu-
della säästöjä. 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

9 

 
Työeläkejärjestelmän tila on vakaa, muttei riskitön. Mikäli pidemmän aikavälin talousennusteet 
heikkenevät olennaisesti nykyisestä, eläkemaksujen korotuspaineet 2020 – 2030-luvuilla alkavat 
käydä kestämättömän suuriksi. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia on syytä seurata tarkas-
ti mahdollisten ennakoimattomien käyttäytymisvaikutusten varalta. Erilaisia varhaisen työelämästä 
poistumisen reittejä olisi syytä tarkastella jatkossa kriittisesti. Yksi keino hillitä työeläkemenojen 
kasvua voisi olla myös työeläkkeiden indeksikorotusten rajaaminen. 
 
Suomen työllisyysaste on matala ja työttömyysaste korkea verrattuna muihin Pohjoismaihin. On-
gelmana on sekä työn kysynnän että työn tarjonnan riittämättömyys. Korkea työttömyys on rasite 
julkiselle taloudelle. Vuonna 2015 työttömyydestä aiheutuneet suorat menot (työttömyyskorvaukset, 
työttömille kotitalouksille maksetut asumistuet sekä osa toimeentulotukimenoista) olivat noin 6 mrd. 
euroa. 
 
Pitkäaikaistyöttömiä on enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun laman jälkeen. Erityisesti 25–54-
vuotiaiden ikäryhmässä tarvitaan lisätoimia työttömyysjaksojen katkaisemiseksi. 55–64-vuotiaiden 
miesten työllisyysaste on noin 60 %, kun Ruotsissa se on 77 %. Tämän ikäryhmän varhaista työ-
elämästä poistumista ei tulisi kannustaa, vaan pikemminkin varhaisen työelämästä poistumisen 
reittejä tulisi tukkia. 
 
25–34-vuotiaiden naisten työllisyysaste on 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa. On ole-
massa näyttöä siitä, että kotihoidon tuki kannustaa osaltaan naisia pysymään työ-markkinoiden 
ulkopuolella. 
 
Erityisesti pääkaupunkiseudulla korkeat asumiskustannukset ja korkeat asumisen tuet vähentävät 
yhdessä työllistymisen kannustimia. Toimenpiteitä tarvittaisiin asumiskustannusten nousun hillitse-
miseksi ja asumisen tukien aiheuttamien kannustinongelmien purkamiseksi. 
 
Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet viime vuosina samassa tahdissa kuin 
muiden ikäryhmien työttömyys. Viimeaikaisten eurooppalaisten tutkimusten perusteella nuorten 
työllistymistä voivat parantaa tehostettu työnhakuneuvonta, sanktiot työtarjouksesta kieltäydyttäes-
sä sekä palkkatuki yksityiselle sektorille työllistyessä. 
 
Työttömyyden pitkittyessä työllistymisen todennäköisyys pienenee. Keskeistä on työttömyyden pit-
kittymisen ehkäiseminen, sillä rakenteelliseksi muututtuaan työttömyys ei välttämättä alene edes 
suhdannetilanteen parantuessa. Toimenpiteet on kohdennettava tehokkaasti, sillä samat toimet 
eivät toimi kaikille. Osa työttömistä tarvitsee vahvistusta perustaidoissa tai koulutus ja osaaminen 
ovat vanhentuneet. Toisilla taas osaaminen on kunnossa ja ainoa ongelma on työpaikan puute. 
 
Julkisen talouden ja työmarkkinoiden tilaa kuvailevat tarkastelut osoittavat, että hallitus on jäämässä 
jälkeen eräistä keskeisistä tavoitteistaan. Vaikka viime kuukausina on kuultu joitakin suotuisia talo-
usuutisia, eivät ongelmat julkisessa taloudessa ja työmarkkinoilla ole poistuneet. 
 
Näillä näkymin jo toteutetut työllisyys- ja kasvutoimet eivät riitä vahvistamaan julkista taloutta halli-
tusohjelmassa tavoitteeksi asetetulla 2 mrd. eurolla. Työllisyystavoitteen saavuttaminen on epäto-
dennäköistä ilman tehokkaita politiikkatoimia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa. 
 
Julkisen talouden tehtäviä ja velvoitteita karsimalla tavoiteltu 1 mrd. euron säästö ei ole vielä puolik-
sikaan koossa. Siten tavoitellun säästön saavuttamiseksi tarvitaan vielä huomattava määrä uusia 
varmuudella säästöjä tuottavia päätöksiä 
 
Hallitus voi saavuttaa keskeiset tavoitteensa toteuttamalla määrätietoisesti hallitusohjelmassa linja-
tut tai niille vaihtoehtoiset toimet julkisen talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. 
Julkista taloutta vahvistavat toimet tulisi kohdistaa ensisijaisesti valtiontalouteen, sillä valtio on jää-
mässä selvästi sille asetetusta alijäämätavoitteesta. Tämä tukisi myös EU-velvoitteiden noudatta-
mista. 
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Kuntatalouden kehitys 
 
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2016 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden etenevän hyvään 
suuntaan, arvioidaan Kuntaliiton analyysissä tilinpäätösten ennakkotiedoista. Samalla lähivuosien 
tulopohjamuutokset kuntataloudessa vaativat tarkkaa taloudenpitoa jo vuoden 2017 aikana.  
 
Kuntien verotulot 2016 kasvoivat maltillisesti koko maan tasolla yhteensä 1,4 prosenttia, eli 300 milj. 
euroa. Kunnallisverotulot kasvoivat 2,0 %, sillä ansiotulojen kehitys oli vaimeaa. Tuloveroprosenttia 
vuodelle 2016 korotti vain 45 kuntaa. Kuntien yhteisöverotulot laskivat 6,3 % johtuen korotetun yh-
teisöveron jako-osuuden poistumisesta. Kiinteistöverotulot kasvoivat 4,1 %.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien tulot lisääntyivät erityisesti kasvaneiden valtionosuuksien kautta. Vuoden 
2016 valtionosuuksissa kompensoitiin kuntien veroperustemuutoksista johtuvia veromenetyksiä 260 
miljoonaa euroa ja lisäksi kunnat saivat 270 miljoonaa euroa valtionosuuksia kuntien ja valtion väli-
sen kustannusjaon tarkistuksen seurauksena. Valtionosuudet kasvoivat 7 % eli lähes 600 milj. eu-
roa. 
 
Kuntasektorin menot kasvoivat maltillisesti koko maassa, keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä.  Vuo-
den 2016 tilikauden tulos parani ennakkoarvion mukaan lähes puoli miljardia euroa. Tilikauden tulos 
oli kuitenkin negatiivinen 111 kunnassa, yhteensä 0,2 miljardia euroa. Kaikkiaan kuntia on Manner-
Suomessa tällä hetkellä 295. 
 
Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta parani puoli 
miljardia euroa. Lainakanta nousi 18 miljardiin euroon ja velkaantumisen kasvu hidastui 3,6 prosent-
tiin. Negatiivisen vuosikatteen, eli niin sanotun ”syömävelan” osuus kuntien lainakannan muutok-
sesta on erittäin pieni, vuosina 2000-2016 se on ollut viiden prosentin luokkaa. 
 
Kuntatalouden parantumisen taustalla löytyy maltillinen menokehitys, joka johtuu muun muassa 
kuntien ja kuntayhtymien henkilöstökulujen sopeuttamisesta, sekä vähäisestä kustannustason kas-
vusta kuntapalveluissa.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien talouden tasapainottamistoimet ovat tuottaneet tulosta ja kuntatalous lä-
henee nykyisen hallituskauden kuntatalouden tasapainottamistavoitetta, sanoo Kuntaliiton toimitus-
johtaja Jari Koskinen. 
 
Kuntien väliset investointipaineet vaihtelevat suuresti. Maakuntakeskuksissa ja muissa suurissa 
kaupungeissa on palvelutarpeen lisääntymisestä johtuvia investointipaineita. Muissa kunnissa in-
vestointipaineet liittyvät usein korjausvelkaan. 
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** ennuste 
 
Lähteet: Valtionvarainministeriö, Suomen julkisen talouden näkymät ja haasteet, 7/2017  Taloudellinen katsaus, talvi 
2016, 22.12.2016, Suomen Kuntaliitto 8.2.2017 Jari Koskinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muut keskeiset ennusteluvut

2013 2014 2015 2016** 2017** 2018**

Bruttokansantuote, mrd. euroa 203  205  209  214  219  224  

Palvelut, määrän muutos, % -1,4  -0,5  0,8  0,6  0,5  0,9  

Koko teollisuus, määrän muutos, % 0,0  -0,5  -2,5  2,1  2,2  2,9  

Työn tuottavuus, muutos, % 0,5  -0,1  0,2  -0,3  -0,5  1,0  

Työlliset, muutos, % -1,0  -0,4  -0,4  0,5  0,4  0,5  

Työllisyysaste, % 68,5  68,3  68,1  68,7  69,1  69,5  

Työttömyysaste, % 8,2  8,7  9,4  8,9  8,5  8,1  

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,5  1,0  -0,2  0,3  1,3  1,3  

Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1  1,4  1,3  1,2  0,8  1,2  

Vaihtotase, mrd. euroa -3,3  -2,3  -0,9  -0,5  -0,7  -1,0  

Vaihtotase, suhteessa BKT:een, % -1,6  -1,1  -0,4  -0,2  -0,3  -0,4  

Lyhyet korot (euribor 3 kk), % 0,2  0,2  0,0  -0,3  -0,3  -0,2  

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 1,9  1,3  0,7  0,4  0,5  0,9  

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % 57,5  58,1  57,7  57,2  56,3  55,6  

Veroaste, suhteessa BKT:een, % 43,7  43,9  44,1  44,4  43,2  42,8  

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % -2,6  -3,2  -2,8  -2,2  -2,5  -2,0  

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % -3,7  -3,7  -3,0  -2,6  -2,6  -2,1  

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % 56,5  60,2  63,6  63,7  65,3  66,1  

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % 44,1  46,3  47,7  47,7  49,2  50,2  
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Oman talousalueen kehitys 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väkiluku oli 31.12.2016 (Tilastokeskuksen ennakkotieto 
25.1.2017) yhteensä 411 099. Vuoden 2015 lopussa väkiluku oli 410 054. Vaalan kunta siirtyi osak-
si Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa vuoden 2016 alusta lukien. Maakunnan väestön kehitys on ollut 
pienoisessa kasvussa vuodesta toiseen.  
 
Taivalkosken kunnan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 4 131 (ennakkotieto 25.1.2017).  
Vuosien 2006 – 2015 aikana asukasluku on vähentynyt yhteensä 464 henkilöllä. Tilastokeskuksen 
ennusteen mukaan asukasluku vähenee edelleen ja olisi vuoden 2020 jälkeen jo alle 4.000.  
 
 

 
 
Lähde: Tilastokeskus 
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Taivalkosken kunnan elinkeinorakenne 
 

 
 
Lähde: Tilastokeskus 
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Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla 
 

 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö,  työnvälitystilasto 

 
 
Taivalkosken kunnan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 16,8 % joulukuun 2016 lo-
pussa.  Vuonna 2015 vastaava luku oli 19,6 %. Koko 2016 vuoden keskiarvo oli 17,5 %    (2015 
18,6 %).  
 
Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2016 oli 14,7 %. Vuonna 2015 vas-
taava luku oli 15,4 %. 
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1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 

 
Taivalkosken kunnan toiminnassa ja taloudessa ei ole tilikaudella tapahtunut oleellisia muutoksia, 
joita ei olisi huomioitu jo vuoden 2016 talousarviossa.  
 
Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 luki-
en, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa 
vasta seuraavan vaalikauden alusta. Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut lain uudistaminen 
siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallin-
non rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Kuntaliitto valmisteli kuntien ja kuntayhtymien käytettä-
väksi hallintosääntö mallin. Kunnan uuden hallintosäännön valmistelu aloitettiin syksyllä 2016 ja se 
tulee hyväksyttäväksi ennen uuden valtuustokauden alkua. 
 
Uusi kuntalaki siirsi kuntavaalit lokakuulta 2016 huhtikuulle 2017 ja valtuuston toimikausi alkaa ke-
säkuun alusta. Tämän takia nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu toukokuun 2017 loppuun saakka, 
jollei luottamushenkilö ole halunnut erota tehtävästään vuoden 2016 lopussa.  
 
Uusi kuntalaki muutti myös konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyviä säädöksiä ja ohjeita. Konser-
nitilinpäätöksen merkitys kasvoi, sillä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan 
arviointimenettelyn tunnusluvut lasketaan konsernitilinpäätöksestä vuodesta 2017 lukien. 
 
 
1.1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

 
Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa 
tullaan tekemään. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten pal-
veluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. 
Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy 
maakunnille 1.1.2019. 
 
Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä.   Uudistuksen on 
tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, 
jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. 
 
Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta.  Jatkossa 18 maakun-
taa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä 
ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhty-
mistä sekä kunnista.  
 
Valtio vastaa ensisijaisesti tulevien maakuntien rahoituksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon moni-
kanavainen rahoitus yksinkertaistetaan ja lisätään ihmisten valinnanvapautta palveluissa. Uudistuk-
sen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 mil-
jardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä.  Kolmen miljardin euron säästötavoitteen saavuttaminen 
edellyttää, että menot saavat jatkossa kasvaa vain 0,9 prosenttia vuodessa, kun nyt ne kasvavat 
2,4 prosenttia vuosittain. 
 
Uudistus vaikuttaa koko kuntakenttään, mutta erityisesti yksittäisten kuntien talouteen. Kaikkien 
kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan tämän hetken laskelmien mukaan n. 12,5 prosenttiyk-
siköllä. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät.  
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Valtionosuustehtävien muuttumisen vuoksi ja uudistuksessa syntyvien kuntakohtaisten muutosten 
kohtuullistamiseksi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistetaan. Uuden järjestel-
män tehtävä on turvata kunnille riittävä rahoitus jäljelle jääviin tehtäviin sekä ensivaiheessa tasata 
uudistuksesta johtuvia suuria vaikutuksia. Muutoksen suuruuden takia valtionosuusjärjestelmän 
uudistus on tehtävä monessa osassa. 
 
Tämän uudistuksen vaikutuksia tuleville vuosille on vielä tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. 
Varmaa on kuitenkin se, että muutos alkaa konkretisoitua jo vuonna  2017. Taivalkosken kunnassa 
tähän uudistukseen valmistaudutaan eri toimialoilla. Tulevaan muutokseen valmistautuminen on 
tehtävä luottavaisin mielin kaikilla osa-alueilla, erityisesti kun kunnan taloudellinen tila on vahva.  
 
 
1.1.6. Kunnan henkilöstö  
 
Henkilöstön määrä  
 

 
 
Henkilöstön määrää on tarkasteltu vuosittain 31.12. tilanteen mukaan kunakin vuonna. 
 
Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan 
 

  
 

Vuonna 2016 henkilöstöstä naisia oli 80,2 % ja miehiä 19,8 %.  Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 
50,9 vuotta (2015 / 50,6 v.) ja muiden kuin vakinaisten henkilöiden keski-ikä oli 45,3 vuotta (2015 / 
44,5 v.). Koko henkilöstön keski-ikä 48,8 vuotta. 
 
  

31.12.2016 31.12.2015

Vakinaiset 247 252

Määräaikaiset 137 135

Työllistetyt 14 6

Yhteensä 398 393

77 72 75 
88 83 79 79 
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Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2016 
 

  
 
 
Henkilöstökustannukset; tuloslaskelmaan kirjatut kulut sekä taseeseen aktivoidut kulut 
 

 
 
Palkat ja palkkiot sisältävät tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot. Summaan sisältyy luotta-
mushenkilöpalkkioita vuosittain noin 50.000 – 60.000 euroa. Henkilöstösivukuluista suurimman erän 
muodostavat eläkevakuutusmaksut. 
 
  

2016 2015

Palkat ja palkkiot 12 213 115,15 12 234 060,58
* Henkilöstökorvaukset -137 853,00 -198 156,61
Palkat ja palkkiot 12 075 262,15 12 035 903,97
Henkilösivukulut
* Eläkekulut 2 925 847,25 2 981 972,15
* Muut henkiösivukulut 1 120 528,04 1 074 382,63

Henkiösivukulut yhteensä 4 046 375,29 4 056 354,78

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 16 121 637,44 16 092 258,75

Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 185 273,51 191 962,17

Henkilöstökulut yhteensä 16 306 910,95 16 284 220,92
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Sairauspoissaolopäivät  
 

 

 
 

Sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2016 oli 7 083 kalenteripäivää eli nousua edelliseen vuo-
teen verrattuna on 8,9 %. Vuoden 2014 ja 2015 välillä nousu oli 17,1 %.  
 

 
Työtapaturmapäivät 
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1.1.7. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnan ja kuntakonsernin on toimintaker-
tomuksessa arvioitava toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti 
merkittävämpiä riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikko-
ja. Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä toiminnalliset riskit, rahoitus- ja vahinkoriskit. 
 
Henkilöriskit liittyvät henkilöstön ikääntymiseen ja henkilöstön saatavuuteen. Henkilöstön ikääntyes-
sä vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien todennäköisyys kasvaa. Henkilöstön saatavuudessa, eri-
tyisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin, on viime vuosina ilmennyt pieniä vaikeuksia.  
 
Tietoturvapolitiikassa on tietoturvallisuuteen liittyvät toimijat ja roolit vastuineen määritelty. Politiikka 
toimii perustana kunnan tietoturvallisuutta koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politii-
kassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden käytäntöön soveltamisessa.  
 
Kunnan tulorahoitus perustuu pääosin verotuksellisiin tuloihin ja valtionosuuksiin. Näissä tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat suoraan kunnan talouteen.  
 
Taivalkosken kunnan lainamäärä on 2,5 milj. euroa. Lainoihin ei liity valuuttariskejä. Kaikki lainat 
ovat vaihtuvakorkoisia, joten korkojen voimakas nousu aiheuttaisi korkoriskiä. Tällä hetkellä ei ole 
näköpiirissä voimakkaita korkomuutoksia.  Kunnan takausvastuut  31.12.2016 ovat 10,4 milj. euroa. 
 
Vesihuoltolaitokseen ja kaukolämpöön liittyviin riskeihin kunta on varautunut poikkeusolojen val-
miussuunnitelmissa. Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma on laadittu 
vuonna 1995 ja se päivitettiin 2014. Vuonna 2014 käynnistettiin vesihuoltolaitoksen varavedenotta-
mon suunnittelu Pitkälammenkankaan pohjavesialueelle. Varavedenottamolla varmistetaan veden-
saanti siinä tapauksessa, että nykyisin käytössä olevasta ainoasta vedenottamosta vedensaanti 
estyy. Vuonna 2015 kunta jätti Pohjois-Suomea aluehallintovirastolle lupahakemuksen vedenotta-
miseen Pitkälammen kankaan pohjavesialueelta. Lupahakemukseen ei ole vuonna 2016 saatu vielä 
päätöstä. 
 
Mahdollisten omaisuusvahinkojen, tapaturmien, keskeytysten yms. vahinkojen varalle kunnalla on 
asianmukaiset vakuutukset. Edellä mainitut vakuutusmaksut yhteensä vuonna 2016 olivat n. 59.000 
euroa. Kunnalle ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä omaisuusvahinkoja. Vakuutuksien osalta 
vakuutusyhtiönä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. 
 
Kunnan kehittymisen kannalta merkittäviä tekijöitä ovat kunnan jatkuva asukasluvun lasku ja korkea 
työttömyysaste, joka työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan vuonna 2016 oli keskimäärin 17,5 
%.  
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1.1.8. Ympäristötekijät    
 
Viemäriverkoston laajentamistyö saatiin valmiiksi kertomusvuonna Riihi- ja Siikakankaalle.  
Riihi- ja Siikakankaan viemäriverkoston valmistumisen myötä saatiin kaikki taajaman lähialueet 
viemäriverkoston piiriin. Aikaisempina vuosina viemäriverkosto oli laajennettu Jänispaloon ja Asu-
tusalueelle. Kaikilta edellä mainituilta lähialueilta (Jänispalo, Asutusalue, Riihikangas ja Siikakan-
gas) 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 perus-
vesien johtaminen pumppaamon avulla hallitusti maastoon ja edelleen Iijokeen. Myös maanalaiset 
öljysäiliöt poistettiin käytöstä ja ne korvattiin rakennuksen sisään asennetuilla turvakaukaloilla va-
rustetuilla öljysäiliöillä. Perusvesijärjestelmään on asennettu kaksi erillistä öljynerotusta, jotka estä-
vät perusvesiin mahdollisesti päässeen öljyn johtamisen vesistöön. Saneerauksen yhteydessä läm-
pökeskukseen asennettiin dieselkäyttöinen aggregaatti, jonka ansiosta perusvesien pois johtaminen 
voidaan toteuttaa hallitusti myös pitkien sähkökatkojen aikana. Lisäksi kiinteistökohtaista automaa-
tiota parannettiin saneerauksen yhteydessä. Lämpökeskuksen maaperän ja perusvesien laatua 
seurataan vuosittain otettavilla näytteillä.  
 
Kunta kuitenkin sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn valtatie 20:n varrella, ja Taivalkosken keskustan 
välittömässä läheisyydessä on kaksi polttoaineitten jakeluasemaa, joten riski siihen, että esim. polt-
toaineiden kuljetuksissa tapahtuisi onnettomuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa ympäristövahingon, 
on olemassa. 
 
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.  
 
Vuonna 2013 jätettiin jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen tarkistamista koskevat hake-
mukset lupaviranomaisille. Kertomusvuoteen 2016 mennessä ei saatu vielä lupapäätöstä Pohjois-
Suomen Aluehallintovirastosta, joten puhdistamon jälkeisten lammikoiden kunnostusta ei voitu vielä 
aloittaa. 
 
Kertomusvuonna rakennettiin Matovaaran jäteasemalle polttojätteen välivarastointihalli. Polttokel-
poinen jäte joka sisältää mm. biojätettä varastoidaan suljettuun tilaan, joten jätteiden käsittely on nyt 
siistimpää. Jätteitä ei leviä tuulen ja haittaeläinten seurauksena lähiympäristöön. Jätteet eivät 
myöskään kastu, joten suotovesien määrä on nyt vähäisempää. 
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1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 

 
Yleistä 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen si-
sältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tili-
kaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudel-
la.  
 
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, 
päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjei-
ta ja toimielinten päätöksiä 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 varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen 
valvonnan toteuttamisesta. 
 
Valtuusto hyväksyi päätöksellään 21.3.2014 § 21 sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa koskevan 
ohjeen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Taivalkos-
ken kunnassa.  Yleisohje koskee kaikkia kunnan toimielimiä, johtoa ja esimiesasemassa olevia. 
 
Lautakunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asiamukaisesta järjestämisestä, toi-
meenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta toimialoillaan. Toimialat antavat toimintakertomuk-
sessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kunnanhallituksen näkökulmasta 
 
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 
 
Valtuusto on hyväksynyt kunnan hallintosäännön 12.11.2003 (§ 51). Hallintosääntö päivitetään ke-
vään 2017 aikana ja sen on määrä tulla voimaan 1.6.2017.  Valtuuston, kunnanhallituksen ja lauta-
kuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisilta osin nähtävissä kunnan internetsivuilla. Päätöksistä 
tiedotetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
Viranhaltijapäätökset tehdään Kuntatoimisto –asianhallintajärjestelmässä.  Kunnanhallitus ei käyt-
tänyt kertaakaan kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin 
vuoden 2016 aikana. Henkilöstöä koskevat päätökset (vuosilomat, sairauslomat jne.) tehdään 
WebTallennus -ohjelmassa. 
 
Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotetta-
vuus 
 
Valtuusto asettaa vuosittain talousarviossa toimielimille sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet. Talousarviossa ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annetaan määräykset toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden raportoinnista. Raportointi on toteutunut kunnanhallitukselle ja valtuus-
tolle 30.4.2016 ja 30.9.2016. Lautakunnille raportointi tapahtuu niiden itse päättämällä tavalla.  
 
Lautakunnan tai muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksy-
vät menotositteet (myös kirjaustositteet), jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännöissä. Taivalkos-
ken kunnan johtosäännöissä ei ole määräyksiä laskujen hyväksyjistä, joten hyväksyjät määrätään 
vuosittain toimielinten päätöksillä. Kunnanhallituksen osalta laskujen hyväksyjät määrättiin kunnan-
hallituksen päätöksellä 1.2.2016 § 46. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on tarkemmat määrä-
ykset laskujen käsittelystä. Laskut käsitellään RondoR8 –laskujen hallintajärjestelmässä.   
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Riskienhallinnan järjestäminen 
 
Taivalkosken kunnassa on hyväksytty riskienhallintasuunnitelma kunnanhallituksen päätöksellä 
19.1.1993 § 58. Suunnitelma on vanhentunut ja se tulisi uusia. Kunnassa suoritettiin vuonna 2006 
tarkastuslautakunnan pyynnöstä riskienkartoitus. Tarkastuslautakunta käsitteli riskienkartoituksen 
kokouksessaan 2.10.2008 §:ssä 63. Tällöin lautakunta piti tärkeänä, että kartoitus oli laadittu. Li-
säksi lautakunta totesi, että tilintarkastajat käyttävät kartoitusta omassa tarkastustyössään Taival-
kosken kunnassa. Kunnassa ei ole vastuutettu selkeästi esim. yksittäisillä päätöksillä riskienhallin-
taa ja seurantaa. Vuoden aikana toiminnassa ei ole havaittu merkittäviä riskejä. 
 
Sopimustoiminta 
 
Kunnanhallituksen alaisuudessa olevista sopimuksista pitää keskusarkistonhoitaja luetteloita. Kun-
nanhallituksen alaisuudessa olevista sopimuksista ei ole todettu vuonna 2016 negatiivisia seuraa-
muksia. Kunnanhallituksen alaisten sopimusten valvontaa ei ole vastuutettu yhdelle henkilölle, vaan 
valvonta tapahtuu samassa yhteydessä, kun sopimus on esillä esim. laskutusta varten. Sisäinen 
valvonnan ohjeessa todetaan, että on tärkeää, että kullekin sopimukselle tai sopimusryhmälle on 
nimetty valvontavastuussa oleva henkilö. 
 
Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä 
 
Kunnanhallituksen päätöksellä 16.2.2015 § 70 on valittu tarkastajat tarkastamaan ennalta ilmoitta-
matta vähintään kerran vuodessa hallinto- ja talouspalveluiden hallussa olevat pankkitilien varat, 
käteiskassat, arvopaperit ja vakuudet.  Valitut tarkastajat ovat antaneet raporttinsa 8.1.2016 
20.1.2017.  Tarkastuksessa ei ollut ilmennyt huomautettavaa.  
 
 
Sisäinen valvonta sosiaali- ja terveyspalveluissa 
 
Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat toiminnan perusta. Talousarvio ja taloussuunnitelma hyväk-
sytään lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Käyttösuunnitelmat toimivat yksiköiden 
toimintaa ohjaavina asiakirjoina. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vastuuhenkilöt toiminnoit-
tain. Viranhaltijoita säätelee laki viran ja toimenhaltijoista sekä Taivalkosken kunnan hallintosääntö. 
Sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä ohjaavat useat eri lait ja asetukset, joiden puitteissa toiminta 
järjestetään. Sosiaali- ja terveystoimen esimiehet tasoillaan vastaavat, että sisäisen valvonnan me-
netelmät 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. Kuntalaisilla 
on käytettävissään sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut. Hankinnat tehdään taloussuunnittelun ja 
hankintaohjeistuksen mukaisesti. Irtaimistosta pidetään kirjanpitoa, joka tarkistetaan kerran vuodes-
sa. Poistoista tehdään raportti lautakuntaan ja varastoinventaario tehdään vuoden lopussa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön pätevyydestä on laissa ja asetuksessa omat velvoitteen-
sa. Henkilöstön kohdalla tarkistetaan työhön tulovaiheessa työtodistukset ja lasten- ja nuorten pa-
rissa työskenteleviltä rikosrekisteriote. Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden kes-
kusrekisteriä. Terhikistä on mahdollisuus tarkastaa onko sosiaali- ja terveysalan työntekijä kelpoi-
nen tehtäväänsä. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, josta tehdään kirjal-
linen sopimus työnantajan kanssa. Vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita ja määräaikaisia 
työntekijöitä. Esimiehet huolehtivat henkilöstöltään sopimusten teot ja purkamiset. Työajanseuranta 
tapahtuu Titania työajan seuranta ohjelman avulla.  
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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.  
 
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. Palo- ja ensiapukoulutusta pyritään järjestämään kaikille yksiköil-
le. Elintarvikehygieniaan liittyvät omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä lain velvoittamissa yksi-
köissä. Vuoden 2011 alusta on otettu sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön HaiPro tapahtumailmoi-
tusjärjestelmä. Sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma on päivitetty. 
Yksiköille on laadittu ohjeet turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi.  
 
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 
 
 
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 2015 lukuvuodeksi 2015 – 2016 ja syksyllä 2016 
lukuvuodeksi 2016 – 2017. 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 2016.  
 
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. 
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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.  
 
Ennen toimintasuunnitelmien ja koulujen vuosisuunnitelmien laatimista esimiehet kävivät yksiköiden 
vastuuhenkilöiden kanssa kehityskeskustelut suunnitelmista ja tavoitteista. Keskustelujen pohjalta 
yksiköt laativat suunnitelmansa. Lisäksi sivistyspalveluissa on noudatettu yhteistoiminnassa vuonna 
2015 laadittuja yksiköiden kehittämissuunnitelmia vuosille 2016 – 2018, jotta voidaan varautua 
mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön muutoksiin ja toiminnan kehittämiseksi. Edellä kuvattu jär-
jestelmä on jatkuva prosessi. 
 
Sivistyslautakunnan ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat olleet nähtävänä sivistyslautakunnan 
päättämällä tavalla. Luettelot viranhaltijapäätöksistä on toimitettu toimialajohtajalle/sivistyslauta-
kunnalle mahdollista sivistyslautakunnan päätösten otto-oikeutta varten. Otto-oikeutta ei ole vuonna 
2016 käytetty eikä sivistyslautakunnan tai sen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ole tehty yhtään 
oikaisuvaatimusta tai valitusta, jolla olisi vaadittu päätöksen muuttamista. 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. Myös ulkopuolinen konsultti on ollut apuna 
asiassa. Tuloksista ja tilanteesta on tiedotettu henkilökunnalle yksiköittäin. Työhyvinvointikyselyn 
tulosten mukaan työhyvinvointi sivistystoimessa on hyvällä tasolla. Myös Kirkonkylän peruskoululle 
tehdyn työsuojelutarkastuksen tulokset olivat hyvät.  
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Erityisesti yksiköiden vastuuhenkilöitä ja opettajia on kehityskeskusteluissa ohjeistettu riskien tark-
kailussa. Vastuuhenkilöille ja edelleen muille työntekijöille on korostettu, että jokaisen työyhteisöön 
kuuluvan velvollisuutena on ilmoittaa mahdollisista riskeistä ja ryhtyä mahdollisen vahingon sattu-
essa välttämättömiin välittömiin pelastus- ja turvaamistoimiin. Kouluilla on valvontakameroita sekä 
henkilöiden turvallisuuden lisäämiseksi että omaisuuden suojaamiseksi. Opettajia on ohjattu käy-
mään läpi lukuvuosittain koulun päivitetty turvallisuussuunnitelma ja siitä on pidetty lukulistaa, jolla 
kontrolloidaan turvallisuussuunnitelman läpikäynti. Myös pelastusharjoituksia kouluilla on järjestetty. 
Kouluilla on myös tehty palotarkastuksia ja paloturvallisuustilanne on todettu hyväksi (esimerkiksi 
alakoulu/yläkoulu). Turvallisuustoiminta kokonaisuudessaan on korkealla tasolla, turvallisuustaso 
4). Koulujen turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon on kiinnitetty jatkuvasti huomiota. Esimerkiksi 
erilaisilta hyökkäyksiltä on kuitenkin mahdotonta 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 ollut tavoitteisiin sitoutunutta, taloudellisuuteen ja tehokkuu-
teen pyrkivää.   
 
 
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 2016 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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1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 
1.3.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikauden tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta ai-
heutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ns. ulkoiset erät eli kun-
nan ulkopuolelta saadut tulot ja ulkopuolelta syntyneistä hankinnoista ja muista eristä syntyneet 
menot.  
 
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 

 
2016 2015 Muutos  

ulkoiset tuotot ja kulut 
  

% 

1 000 euroa 
   

    Toimintatuotot 5 942 6 084 -2,3 

Toimintakulut -33 316 -33 602 -0,9 

Toimintakate -27 374 -27 518 -0,5 
   

 Verotulot 12 159 12 028 1,1 

Valtionosuudet 18 848 18 275 3,1 

    Rahoitustuotot ja -kulut 
      Korkotuotot 10 

     Muut rahoitustuotot 87 116 -25,0 

   Korkokulut -14 -18 -22,2 

   Muut rahoituskulut     
 Vuosikate 3 714 2 882 28,9 

   

 Poistot ja arvonalentumiset -1 956 -2 005 -2,4 

    Satunnaiset tuotot ja kulut   -375 -100,0 

Tilikauden tulos 1 758 502 250,2 
   

 Tilinpäätössiirrot 12 12 
 Tilikauden ylijäämä  1 770 514 244,4 

    Tuloslaskelman tunnusluvut 
   Toimintatuotot/toimintakulut, % 17,8 18,1 

 Vuosikate/poistot, % 189,9 143,8 
 Vuosikate, euroa/asukas 899 686 
 Asukasmäärä 4 131 4 199 
  

Tunnuslukujen selitykset 
 
Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Maksura-
hoituksen osuutta toimintakuluista kuvataan tunnusluvulla, joka lasketaan kaavasta: 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 

 = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 
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Kunnan toimintojen organisointi, kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien välinen yhteistoiminta sekä oppilaitosten yllä-
pitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää 

käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituk-
sen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on 
riittävä. Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku: 
 
Vuosikate prosenttia poistoista  = 100*vuosikate/poistot ja arvonalentumiset 

 = 100 * Vuosikate /Poistot ja arvonalentumiset 
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää päte-
vänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla 
tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa. 
 
Vuosikate euroa/asukas 

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, 
kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kuntakohtaisia eroja selittävät toimintojen organisointi ja palvelu-
toiminnan laajuus. Asukasmääränä tunnusluvussa käytetään asukaslukua tilikauden lopussa.  

 

Tuotot 
 
Taivalkosken kunnan ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärä oli yhteensä 5,9 milj. euroa. Ky-
seisten erien määrä väheni edellisestä vuodesta 2,3 %. Tuotot vähenivät eniten maksutuottojen 
osalta (terveydenhuollon-, sosiaalitoimen- ja yhdyskuntapalvelujen maksut).  
 
Verotuloja kertyi 12,1 milj. euroa ja ne kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 1,1 % (130.000 euroa). 
Valtionosuuksia kertyi 18,8 milj. euroa; kasvua vuoteen 2015 verrattuna 3,1 % (572.000 euroa). 
Rahoitustuotot  ja –kulut laskivat yhteensä 14,9 %.  
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Kulut 
 
Käyttötalouden toimintakulujen määrä oli yhteensä 33,3 milj. euroa. Kulut pienenivät 0,9 % edelli-
seen vuoteen. Toimintakulujen merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut 16,1 milj. euroa ja 
palvelujen ostot 11,9 milj. euroa. 
 
Henkilöstökuluissa ei tapahtunut juurikaan nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakerto-
muksen henkilöstöosiossa on esitetty henkilöstökulut eriteltynä. 
 
Palvelujen ostot vähenivät 3,0 % edelliseen vuoteen. Suurin lasku oli asiakaspalvelujen ostoissa. 
Avustukset  (kotitaloudet ja yhteisöt) nousivat  6,0 % edelliseen vuoteen. Muut toimintakulut alenivat 
5,7 %. 
 
 
 
 
 

  
 

Verotulot ja valtionosuudet vuosina 2015 - 2016 

Verotulot 2016 2015

Kunnan tulovero 10 208 805,00 10 084 042,29

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 138 627,22 1 146 131,48

Kiinteistövero 811 172,13 798 252,28

Yhteensä 12 158 604,35 12 028 426,05

Valtionosuudet 2016 2015

Peruspalvelujen valtionosuus 14 926 183,00 14 276 167,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 044 289,00 4 090 632,00

Opetus- ja kulltturitoimen valtionosuus -122 763,00 -91 624,00

Yhteensä 18 847 709,00 18 275 175,00
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Toimintakate ja vuosikate 
 
Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttöta-
louden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate kunnissa on negatiivi-
nen. Vuonna 2016 toimintakate oli -27,3 milj. euroa ja se vahvistui edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 
%.  
 
Vuosikate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä investointeihin, sijoituksiin sekä lainojen lyhennyksiin. 
Perusoletus talouden tasapainosta on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suu-
ruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Oletusta voidaan pitää pätevänä vain, jos poistot vastaavat 
vuotuista investointitasoa.   
 
Vuonna 2016 vuosikate oli 3,7 milj. euroa, poistot 1,9 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,3 milj. euroa. 
Vuosikate kattoi 189,9 % poistoista. Vuosikate oli asukasta kohti laskettuna 899 euroa (686 eu-
roa/asukas vuonna 2015). 
 
Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä 
 
Tilikauden tulos kuvaa kaikkien tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen erotusta. Siinä huomioi-
daan myös pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käyttöä kuvaavat poistot ja satunnaiset erät. Tili-
kauden tulos joko lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. 
 
Tilikauden tulos parani edellisvuodesta ollen 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. 
 
Keskeisiä tunnuslukuja eri vuosilta: 
 

  TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 

Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 20,50 20,50 20,50 20,50 

Toimintakate, M€ -24,1 -26,0 -26,3 -26,9 -27,0 -27,5 -27,3 

Toimintakate, muutos, % 4,8 7,7 1,2 2,3 0,2 2,0 -0,5 

                

Verotulot, M€ 10,4 10,8 10,6 11,4 11,4 12,0 12,1 

Verotulot, €/asukas 2 331 2 437 2 451 2 690 2 688 2 865 2 943 

Verotulojen muutos, % -2,9 3,6 -1,9 8,2 -0,5 5,8 1,1 

                

Valtionosuustulot, M€ 16,8 17,2 17,5 18,3 18,7 18,3 18,8 

Valtionosuudet, €/asukas 3 763 3 896 4 068 4 319 4 428 4 353 4 562 

Valtionosuustulot, muutos, % 8,1 2,6 1,8 4,7 2,1 -2,4 3,1 

                

Vuosikate, M€ 3,0 2,0 1,8 2,9 3,1 2,9 3,7 

Vuosikate, €/asukas 683 461 422 673 744 687 899 

Poistot, M€ 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 

Investoinnit, omahankintameno, M€ 1,9 2,4 3,4 2,5 2,2 3,3 3,3 

Lainakanta, M€ 1,7 1,0 1,9 2,8 2,4 2,0 2,5 

Lainat, €/asukas 390 219 444 668 573 467 605 
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1.3.2. Toiminnan rahoitus 
 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnus-
lukujen avulla. Rahoituslaskelmaan kootaan kunnan rahan lähteet ja rahan käytöt tilikauden ajalta. 
Rahoituslaskelma koostuu näin ollen kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitus-
toiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma johdetaan tuloslaskelmasta ja taseesta.  Ra-
hoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä sekä rahoitustoi-
minnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. 
 
 
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 
  

2016 2015

1 000 euroa

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 3 714 2 882

   Satunnaiset erät -375

   Tulorahoituksen korjauserät -711 51

Investointien rahavirta

   Investointimenot -3 342 -3 595

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 263

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 12 35

Toiminnan ja investointien rahavirta -327 -739

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -800

   Antolainasaamisten vähennykset 800

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1 000

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -461 -461

   Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -357 623

Rahoituksen rahavirta 982 -638

Rahavarojen muutos 655 -1 377

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 2 936 2 281

    Rahavarat 1.1. 2 281 3 658

Rahoituslaskelman tunnusluvut   

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € 43 3

Investointien tulorahoitus, % 111,1 86,5

Lainanhoitokate 7,8 6,0

Kassan riittävyys, pv 29 22

Asukasmäärä 4 131 4 199
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Tunnuslukujen selitykset 
 
INVESTOINNIT 

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäi-
nen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistami-
seen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassava-
roja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.   
  
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan 
seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä vii-
meksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua 
pysyvästi negatiiviseksi. 
  
Investointien tulorahoitus, %  

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno  
  
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituk-
sella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella 
eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.   Investointien omahankin-
tamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitus-
osuudet.  
  
LAINANHOITO   
Lainanhoitokate  

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)  
  
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos kun-
nan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua lasketta-
essa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.  
  
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan 
vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Luotettavan 
kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky 
on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.  
  
MAKSUVALMIUS  

Kassan riittävyys (pv)  
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella  
  
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut 
voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta 
maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:   
Tuloslaskelmasta:  
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön  
Korkokulut  
Muut rahoituskulut  
Rahoituslaskelmasta:  
Investointimenot  
Antolainojen lisäys  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)  
  
Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään 
tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Kassasta maksuina käyte-
tään kuukauden kassasta maksuja ja päiväkertoimena 30 pv.  
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1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
Tase ja sen tunnusluvut 
 

 

  

1 000 € 2016 2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 26 727 25 342

Aineettomat hyödykkeet 456 725

Aineettomat oikeudet 271 253

Muut pitkävaikutteiset menot 185 472

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet 21 485 20 240

Maa- ja vesialueet 3 567 3 550

Rakennukset 13 134 11 471

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 162 4 018

Koneet ja kalusto 556 555

Muut aineelliset hyödykkeet 66 66

Ennakkomaksut ja kesk.er. hank. 580

Sijoitukset 4 786 4 377

Osakkeet ja osuudet 4 067 3 658

Muut lainasaamiset 719 719

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 71 73

Valtion toimeksiannot 51 56

Muut toimeksiantojen varat 20 17

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 585 4 907

Vaihto-omaisuus 22 30

Aineet ja tarvikkeet 21 29

Ennakkomaksut 1 1

Saamiset 1 627 2 596

Pitkäaikaiset saamiset 284 311

Myyntisaamiset 284 311

Lyhytaikaiset saamiset 1 343 2 285

Myyntisaamiset 1 064 970

Lainasaamsiet 801

Muut saamiset 238 482

Siirtosaamiset 41 32

Rahat ja pankkisaamiset 2 936 2 281

VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 383 30 322
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VASTATTAVAA 2016 2015

OMA PÄÄOMA 22 545 19 728

Peruspääoma 11 252 11 252

Arvonkorotusrahasto

Muut omat rahastot

Ed. tilikausien yli/alijäämä 9 523 7 962

Tilikauden yli/alijäämä 1 770 514

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 387 1 398

Poistoero 208 219

Vapaaehtoiset varaukset 1 179 1 179

PAKOLLISET VARAUKSET 11 1 758

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset 11 1 758

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 126 137

Valtion toimeksiannot 39 46

Muut toimeksiantojen pääomat 87 91

VIERAS PÄÄOMA 7 314 7 301

Pitkäaikainen 2 024 1 538

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 986 1 500

Saadut ennakot 38 38

Lyhytaikainen 5 290 5 763

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 514 461

Saadut ennakot 4 4

Ostovelat 1 990 2 082

Muut velat 267 276

Siirtovelat 2 515 2 940

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 383 30 322

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 76,4 69,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 19,7 20,0

Kertynyt yli-/alijäämä 11 293 8 476

Kertynty yli-/alijäämä, €/asukas 2 734 2 019

Lainakanta 31.12., 1 000 € 2 500 1 962

Lainakanta 31.12., €/asukas 605 467

Lainasaamiset,  1 000 € 719 719

Asukasmäärä 4 131 4 199
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Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.  
 
Omavaraisuusaste, %  

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot)  
Kaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusasete mittaa kunnan vakavaraisuut-
ta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona 
voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaisuusaste merkitsee 
kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Niissä kuntayhtymissä, joissa on paljon välitettäviä varoja, omavarai-
suus saattaa olla huomattavasti alempi.  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, %  

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot  
Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoit-
tajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttö-
tulot muodostuivat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 
  
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska 
pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.   
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan ta-
kaisinmaksusta tulorahoituksella.   
  
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)  

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkuma-varana, taikka paljonko on kertynyttä 
alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.    
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas  

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä  
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käyte-
tään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.   
 
Lainakanta 31.12.  

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)  
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vä-
hennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintaker-
tomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.  
  
Lainat euroa/asukas  

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella 
kunnan asukasmäärällä. Kuntayhtymässä ei asukaskohtaista lainamäärää lasketa.  
  
Lainasaamiset 31.12.  

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset  
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investoin-
tien rahoittamiseen.  
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1.5. Kokonaistulot ja -menot  
 

ulkoiset tulot ja menot 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

TULOT € %

Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 5 941 630,76 15,3 %

Verotulot 12 158 604,35 31,3 %

Valtionosuudet 18 847 709,00 48,5 %

Korkotuotot 9 600,00 0,0 %

Muut rahoitustuotot 87 582,60 0,2 %

Tulorahoituksen korjauserät:

 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -10 676,41 0,0 %

Investoinnit

Käyttöomaisuuden myyntitulot 11 614,56 0,0 %

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 800 336,38 2,1 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000,00 2,6 %

Kokonaistulot yhteensä 38 846 401,24 100,0 %

MENOT € %

Varsinainen toiminta

Toimintakulut 33 316 559,59 88,1 %

Korkokulut 14 055,41 0,0 %

Muut rahoituskulut 477,83 0,0 %

Tulorahoituksen korjauserät:

 +/- pakollisten varausten muutos 700 091,21 1,9 %

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit 3 341 708,86 8,8 %

Rahoitustoiminta

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 461 538,00 1,2 %

Kokonaismenot yhteensä 37 834 430,90 100,0 %

Kokonaistulot 38 846 401,24

Kokonaismenot 37 834 430,90

1 011 970,34

Muut maksuvalmiuden muutokset -357 358,76

Kassavarojen muutokset -654 611,58

-1 011 970,34
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1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

Taivalkosken kunnan konsernirakenne 31.12.2016 
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1.6.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 
Konsernirakenne (kirjanpidollinen) 
 

Kunnan määräämisvallassa kertomusvuonna olivat seuraavat tytäryhtiöt:  
 
 Kiinteistö Oy Koillismaakeskus, kunnan omistusosuus 100 % 
 Kiinteistö Oy Siikataival, kunnan omistusosuus  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 % 
 
 
1.6.2. 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: 
 
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. 
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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.  
 
Kaikkien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä kertomusvuonna osa oli kunnan viranhaltijoita, joten 
yhtiöiden hallinnosta oli suora yhteys kuntaan.  
 
Vuoden 2016 talousarviossa oli asetettu tavoitteita kunnan tytäryhtiöille. Tavoitteet ja niiden toteu-
tuminen on raportoitu jäljempänä kohdassa 2.2. Tavoitteiden toteutuminen 
 
 
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 
Kertomusvuonna Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit fuusioitiin Kiinteistö Oy Siikataipa-
leeseen ja fuusio merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2016. 
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1.6.4. Selonteko konsernivalvonnasta 
 
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. 
 
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 1.6.2. 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 2.2. Tavoitteiden toteu-
tuminen. Konsernitavoitteet on asetettu varsin yleispiirteisinä. 
 
Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja rapor-
tointi 
 
Taivalkosken kunnan tytäryhtiöt ovat kaikki kiinteistöosakeyhtiöitä. Kiinteistö Oy Siikataival harjoit-
taa normaalia asuntojen vuokrausta ja Kiinteistö Oy Koillismaakeskus toimii keskinäisen kiinteistö-
yhtiön periaatteella. Tytäryhtiöiden hallituksissa on mukana kunnan viranhaltijoita tai kunnanhalli-
tuksen jäseniä, joten yhtiöiden hallituksista on suora yhteys kuntaan. Konserniohjeessa on määrä-
ykset konserniraportoinnista. Konserniohjeen mukaan osavuosikatsaukset annetaan kunnanhalli-
tukselle ja valtuustolle. Ne laaditaan kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja määräämien aikataulu-
jen mukaisesti. Tytäryhteisöjen on toimitettava osavuosikatsausjaksolta ja tilinpäätöksen yhteydes-
sä 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. 
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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. 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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1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

ulkoiset tuotot ja kulut 2016 
 

2015 

1000 euroa   
 

  

    Toimintatuotot 15 099 
 

14 881 

Valmistus omaan käyttöön 
   Toimintakulut -41 920 

 
-41 507 

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta  -16 
 

-46 

Toimintakate -26 837 
 

-26 672 

    Verotulot 12 159 
 

12 028 

Valtionosuudet 18 848 
 

18 275 

Rahoitustuotot ja -kulut 
      Korkotuotot 10 

 
1 

   Muut rahoitustuotot 76 
 

121 

   Korkokulut -69 
 

-105 

   Muut rahoituskulut -15 
 

-2 

Vuosikate 4 172 
 

3 646 

    Poistot ja arvonalentumiset 
      Suunnitelman mukaiset poistot -2 612 

 
-2 659 

   Tilikauden yli- ja alipariarvot 
      Arvonalentumiset 
   Satunnaiset erät   

 
-375 

Tilikauden tulos 1 560 
 

612 

    Tilinpäätössiirrot -2 
 

-3 

Laskennalliset verot 27 
 

-33 

Vähemmistöosuus -2 
 

-1 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 583 
 

575 

    

    Konsernituloslaskelman tunnusluvut 
   Toimintatuotot/Toimintakulut, % 36,0 

 
35,9 

Vuosikate/Poistot, % 159,7 
 

137,2 

Vuosikate, euroa/asukas 1 009,8 
 

868,7 

Asukasmäärä 4 131 
 

4 199 
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Tunnuslukujen selitykset 
 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista  

= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)  
  
Konsernin koko ja konserniin kuuluvien yhteisöjen luonne vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät konsernikohtaisia 
eroja.   
  
Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. 
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä 
vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.  
 
Vuosikatteen ja poistojen vertailussa on vakiintunut käyttöön seuraava tunnusluku:  
 
Vuosikate prosenttia poistoista  

= 100* Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset  
  
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan konsernin tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää 
pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat konserniyhteisöjen keskimääräistä vuotuista investointitasoa. 
Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankin-
tamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.    
 
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuoksikate alittaa poistot. Myös nämä 
väittämät pitävät paikkansa vain, jos poistot vastaavat keskimääräistä konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhteisöjen ja 
säätiöiden  vuotuista investointitasoa. Tulorahoituksen voidaan katsoa olevan riittävä, jos poistot kattavat pitkällä aikavälil-
lä keskimääräiset poistonalaiset investoinnit.  
  
Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.   
  
Vuosikate euroa/asukas  

Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Konsernikohtainen 
tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla edellä mainittu keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä.   
 
Keskimääräistä, kaikkia kuntakonserneja koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Muun muassa konserniyhteisöjen toi-
mintojen sisältö vaikuttaa vuosikatetavoitteen määrittämiseen konsernissa.   Asukasmääränä tunnusluvun laskennassa 
käytetään kunnan asukaslukua tilikauden lopussa. 
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Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

  
2016 

 
2015 

1000 euroa 
   

  
  

 
  

Toiminnan rahavirta 
   

 
Vuosikate 4 171 

 
3 647 

 
Satunnaiset erät 

  
-376 

 
Tulorahoituksen korjauserät -590 

 
64 

     Investointien rahavirta 
   

 
Investointimenot -4 468 

 
-4 007 

 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 

  
263 

 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 12 

 
49 

Toiminnan ja investointien rahavirta -875 
 

-360 

  
  

 
  

Rahoituksen rahavirta 
   Antolainauksen muutokset 
   

 
Antolainasaamisten lisäykset -3 

 
-800 

 
Antolainasaamisten vähennykset 800 

  Lainakannan muutokset 
   

 
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 3 065 

 
11 

 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 710 

 
-895 

 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 

   Oman pääoman muutokset 276 
 

16 

Muut maksuvalmiuden muutokset 
   

 
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -9 

 
16 

 
Vaihto-omaisuuden muutos 3 

 
-6 

 
Saamisten muutokset 211 

 
-4 

 
Korottomien velkojen muutokset -400 

 
644 

Rahoituksen rahavirta 2 233 
 

-1 018 

     Rahavarojen muutos 1 358 
 

-1 378 

  
  

 
  

Rahavarojen muutos 
   

 
Rahavarat 31.12. 4 380 

 
3 025 

 
Rahavarat 1.1. 3 022 

 
4 403 

  
1 358 

 
-1 378 

     Rahoituslaskelman tunnusluvut   
 

  

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € -34 
 

1 

Investointien tulorahoitus, % 93,0 
 

97,4 

Lainanhoitokate  2,4 
 

3,8 

Kassan riittävyys, pv 33 
 

24 

 
 
 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

44 

 
Tunnuslukujen selitykset 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäi-
nen) määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistami-
seen ja negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassava-
roja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa.   
 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan 
seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä vii-
meksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua 
pysyvästi negatiiviseksi. 
 
Investointien tulorahoitus, %  

= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno  
  
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituk-
sella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella 
eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankin-
tamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitus-
osuudet.  
  
Lainanhoitokate  

= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)  
  
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos 
konsernin lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua 
laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla.  
  
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 konsernin lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Konsernin lainanhoito-
kyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle 
yhden.  
  
Kassan riittävyys (pv)  

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella  
  
Konsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta mak-
sut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 
Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä:   
Konsernituloslaskelmasta:  
Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön  
Korkokulut  
Muut rahoituskulut  
Konsernin rahoituslaskelmasta:  
Investointimenot  
Antolainojen lisäys  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)   
 
Kassan riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusarjana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään 
tällöin joko kuukauden päiväkohtaista keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. 
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Konsernitase ja sen tunnusluvut 
 

 
 
 
 
  

VASTAAVAA

1 000 euroa 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT 32 677 31 024

Aineettomat hyödykkeet 547 816

Aineettomat oikeudet 336 316

Muut pitkävaikutteiset menot 190 479

Ennakkomaksut 21 21

Aineelliset hyödykkeet 30 373 28 893

Maa-ja vesialueet 3 699 3 778

Rakennukset 20 411 19 126

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 184 4 042

Koneet ja kalusto 1 104 1 119

Muut aineelliset hyödykkeet 72 72

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 903 756

Sijoitukset 1 757 1 315

Osakkeet ja osuudet omistusyhteisöissä 1 165 885

Muuto osakkeet ja osuudet 352 362

Muut sijoitukset/SVOP 222 63

Joukkovelkakirjalainasaamiset 12

Muut lainasaamiset 6 5

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 173 171

VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 017 6 712

Vaihto-omaisuus 98 101

Saamiset 2 540 3 586

Pitkäaikaiset saamiset 284 311

Lyhytaikaiset saamiset 2 256 3 275

Rahoitusarvopaperit 79 74

Rahat ja pankkisaamiset 4 300 2 951

VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 867 37 907
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Konsernitaseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat konsernin omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.  
  
Omavaraisuusaste, %  

= 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi +Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - 
Saadut ennakot)  
   
Koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Kun käytetään lyhennettyä konsernikaavaa, laskennassa 
voidaan jättää saadut ennakot pois. Omavaraisuusasete mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen 
kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omava-
raisuutta. Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.  
  
Suhteellinen velkaantuneisuus, %  

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot  
  
 

VASTATTAVAA

1 000 euroa 2 016 2 015

OMA PÄÄOMA 25 181 22 525

Peruspääoma 11 252 11 252

Muut omat rahastot 1 537 1 511

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 10 809 9 187

Tilikauden ylijäämä 1 583 575

VÄHEMMISTÖOSUUDET 19 17

PAKOLLISET VARAUKSET 424 1 989

Muut pakolliset varaukset 424 1 989

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 229 236

VIERAS PÄÄOMA 14 014 13 140

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 6 821 5 432

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 38 38

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 649 683

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 6 506 6 987

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 867 37 907

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 63,3 59,6

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,3 29,0

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 12 392 9 762

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 3 000 2 325

Konsernin lainat, €/asukas 1 816 1 457

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 7 471 6 116

Konsernin lainasaamiset, 1 000 € 6 5

Asukasmäärä 4 131 4 199
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Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun 
osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. 
Käyttötulot muodostuivat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 
   
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku konsernien välisessä vertailussa, 
koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.   
Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan 
takaisinmaksusta tulorahoituksella.   
  
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)  

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)    
Luku osoittaa, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkuma-varana, taikka paljonko on kertynyttä 
alijäämää.    
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas  

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä  
Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Asukasmääränä käyte-
tään tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaista kunnan asukasmäärää.   
 
Konsernin lainakanta 31.12.  

= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)  
  
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vä-
hennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintaker-
tomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.  
  
Konsernin lainat euroa/asukas  

Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella 
kunnan asukasmäärällä.  
 
Konsernin lainasaamiset 31.12.  

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset  
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin omistamien ja muiden yhteisöjen inves-
tointien rahoittamiseen. 
 

  
1.7. Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä. 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 69 §). 
 
Vuoden 2016 tilikauden tulos  ennen poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on ylijäämäinen 
1 758 364,96  euroa. Saha-/Raamitien rakentamiseen ja Taivalvaaran hiihtomajan rakentamiseen 
kohdistuvaa poistoeroa purettiin yhteensä 11.626,69 euroa. Poistoeron purkamisen jälkeen tilikau-
den ylijäämäksi muodostui 1 769 991,65 euroa. 
 
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2016 ylijäämä 1 769 991,65 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. 
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 
2.1. 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.  
 
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. 
 
2.2. 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.  
 

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 toteutuminen 
 
Kuntakonserni määritellään 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 2016 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 % (fuusioitui 2016) 
 
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 tärkeimmät strategiset linjaukset ja tavoitteet 
 

 Toiminta on järjestetty laadukkaasti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnan 
tasapainoinen palvelujärjestelmä muodostuu omasta tuotannosta, ostopalveluista sekä 
muiden tuottamista palveluista. 

 

 Kuntakonsernissa toteutetaan omistajaohjauksen periaatteita ja tytäryhtiöt toteuttavat 
kunnan toimintapolitiikkaa (henkilöstöpolitiikka, hyvä hallintotapa, arvioitavien 
kohteiden ja tunnuslukujen määrittely jne.). 

 
Konsernijohdon (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) tavoitteet 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 edustajia muodostamaan kunnan kanta 

tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa. 
3) Tarvittaessa konsernijohto ohjeistaa kunnan edustajia, jotka toimivat tytäryhtiöiden 

hallituksissa.  
 

  Ohjeistaminen tapahtui kertomusvuonna lähinnä suullisena ohjeistuksena. Tytäryhtiöiden 
hallituksiin valittavista henkilöistä kunnanhallitus teki kirjalliset esitykset kunnanhallituksen 
kokouksissa. 
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Tytäryhtiöiden hallituksissa toimivien kunnan edustajien tavoitteet 
 
1) Huolehtivat, että tytäryhtiöiden hallitusten päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon yhtiön 

edun lisäksi myös kunnan etu. 
2) Tarvittaessa ovat yhteydessä konsernijohtoon ennen asian ratkaisemista tytäryhtiön 

hallituksessa. 
3) Huolehtivat, että tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa tai muutoin tytäryhtiöille 

esittämät vaatimukset tulevat täytetyiksi. 
 
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 aikaisemmin myös 
Taivalkosken Rintamaveteraanit Oy:n hallintoa. Kertomusvuonna Kiinteistö Oy Taivalkosken 
Rintamaveteraanit fuusioitiin Kiinteistö Oy Siikataipaleeseen ja fuusio merkittiin 
kaupparekisteriin 31.3.2016.  

 
Toiminnan tavoite (kunta) 
 
Taivalkosken kehittämisen päätavoitteet vuoteen 2018 
 
- Taivalkosken työttömyysaste on maakunnan korkeimpia. Elinkeinopoliittinen työryhmä 

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

 
Taivalkosken elinvoimatyöryhmä kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. Taivalkosken 
elinvoimaohjelma 2015 – 2021 hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 10.2.2015 § 19. 
 
Tukityöllistäminen kävi entistäkin haastavammaksi, koska TE-toimiston uuden linjauksen 
mukaisesti työttömien tukijaksot lyhenivät ja yhä useampien työllistämisjaksoja jouduttiin 
paikkaamaan kunnan rahoituksella, jotta työllistettävien työssäoloehdot täyttyivät.  
 
Kunta kuitenkin työllisti sivistyspalveluissa toimivan työllistämisyksikön kautta eri hallintokuntiin 
15 henkilötyövuoden verran. Työllistäminen lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 
kolmella henkilötyövuodella. Työllistämisen lisäämisellä pyrittiin saamaan henkilöitä 
mahdollisimman paljon pois työmarkkinatuen piiristä ja estämään henkilöiden putoaminen 
työmarkkinatuelle.   
 
Lisäksi vuonna 2016 käynnistettiin tukijärjestelmä, jolla tuetaan työllistämistä myös muille 
työnantajille kuin kunnalle. Ensimmäisiä sopimuksia työnantajien kanssa tehtiin. Työllistettävien 
ohjaukseen panostettiin. Työllistämisen lisääminen, uuden tukijärjestelmän käyttöön ottaminen 
ja ohjauksen lisääminen, joilla kaikilla on vaikutusta kunnan tuleviin työmarkkinatukimaksuihin ja 
henkilöiden työllistymiseen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen, oli mahdollista vain 
myönnetyn uuden ohjaajaresurssin avulla. Yhteistyötä työllistämisyksikön, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä työvoimahallinnon kesken jatkettiin henkilöiden saamiseksi avoimille 
työmarkkinoille tai tarvittaessa tukitoimenpiteisiin.  
 
Sosiaalitoimi tekee yhteistyössä asiakkaan ja TE-toimiston kanssa aktivointisuunnitelmat. 
Sosiaalitoimi on panostanut palveluohjaukseen, tavoitteena tukea asiakkaiden yksilöllisiä 
kuntoutuspolkuja. Sosiaalihuoltolain 17 § mukaista sosiaalista kuntoutusta toteutetaan 
päivätoiminnassa ja avotyössä. Koulunsa keskeyttäneitä tuetaan urasuunnittelussa ja 
tarvittaessa heitä ohjataan terveyskeskuspsykologille esim. oppimisen haasteisiin liittyviin 
tutkimuksiin.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut ovat sivistyspalvelujen lisäksi 
yhteistyökumppaneina Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää 
pitkäaikaistyöttömien työmahdollisuuksia. Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeen kanssa tehtiin 
kiinteää yhteistyötä pitkään työttömänä olleiden tilanteen parantamiseksi ja työllistämiseksi 
hankkeen päättymiseen 31.5.2016 saakka. Sen jälkeen työllistämisyhteistyötä Taivalkosken 
Kuohu Ry:n kanssa jatkettiin kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Kyseiseen yhteistyöhön 
pyritään saamaan vastaisuudessakin ulkopuolista rahoitusta.   

 
- Talouden tasapainoon koko suunnittelukauden ajan kiinnitetään erityistä huomiota. 
 

Talous kehittyi kertomusvuonna huomattavasti suunniteltua paremmin. Hyvään kehitykseen 
vaikutti osaltaan verotulojen lisääntyminen, valtionosuuksien lisäys sekä menojen pysyminen 
kurissa.  

 
-  Suunnittelukauden investointien omarahoitusosuus pyritään kattamaan poistoilla. 

Elinkeinopoliittisten investointien takaisinmaksu voidaan kuitenkin kytkeä esimerkiksi 
vuokriin. 

 
Poistot kattoivat kertomusvuonna 111,1 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 myös kehittämistoimiin jää resursseja. 

Kuntapalveluiden määrää ja laatua arvioidaan ja priorisoidaan. 
 

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. Palvelusetelillä tarjottavia palveluita on lisätty 
sosiaali- ja terveystoimen vaihtoehtoisina palvelumuotoina. 
 
Teknisten palveluiden palvelutuotannon kehittämistä on jatkettu asiakkuuksien muutosten 
ennakoimisella, palvelukohtaisen rahoitusrakenteen korostamisella ja tuotekohtaisten 
palveluiden pitkäjänteisellä kehitystyöllä. 

 
-  Kunnan palveluiden tuotantomarkkinat avataan kilpailulle siten, että se on läpinäkyvää, ja 

hyödynnetään yksityistä ja kolmatta sektoria. Ostettavissa 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. 
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-  Kuntalaiset ovat aktiivisia, oma-aloitteisia ja yritteliäitä. Palvelujen tuotannossa ja 

järjestämisessä tavoitteena on kuntalaisten omatoimisuuden ja yritteliäisyyden 
lisääminen. 

 
Lapset puheeksi -menetelmään liittyvää koulutusta on toteutettu sosiaali- ja terveystoimessa 
niin, että koko henkilöstö on suorittanut koulutuksen. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma, 
sekä lastensuojelusuunnitelma ovat valmistuneet ja niiden juurruttamistyö rakenteisiin on 
aloitettu.  
 
Kansalaisopisto aktivoi kuntalaisia monipuolisella opetustarjonnalla ja myös sivukylillä tarjottiin 
runsaasti kursseja. Kansalaisopistoon saatiin runsaasti uusia opiskelijoita (20 %). Senioreita 
aktivoitiin terveysliikunnalla ja heille annettiin mm. käytännönläheistä tietotekniikkakoulutusta 
mm. nettikaveritoiminnalla. Kuntalaisille, niin aikuisille kuin lapsillekin, tarjottiin ohjattua liikuntaa. 
Nuoria saatiin aktivoitua entistä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun ja myös Nedun 
toimintaa tuettiin. 

 
- Kuntaimagon ja tunnettavuuden parantamiseen kiinnitetään huomiota: elinkeinoelämä, 

matkailijat ja paluumuuttajat kiinnostuvat Taivalkoskesta sijoittumispaikkana. 
 

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

 
Maankäytön suunnittelussa on toteutettu hankkeita, jotka turvaavat elinkeinoelämän, 
matkailijoiden ja paluumuuttajien sijoittautumista Taivalkoskelle. Kertomusvuonna toteutettiin 
seuraavia hankkeita: 
 

 Taajaman keskustan asemakaavan tarkistamiseen liittyen hyväksyttiin asemakaavan 
muutos, joka antoi edellytykset useiden uusien rivitalojen rakentamiselle. 

 Taajaman keskusta-alueen asemakaavan päivitys käynnistettiin. 

 Taajaman yleiskaavatyö jatkui. 

 Kunnan maankäyttöstrategiatyö jatkui. 
 

- Taivalkosken vahvaa kulttuurista identiteettiä hyödynnetään kuntamarkkinoinnissa. 
 

Kulttuuritoimi oli vuoden 2016 aikana paljon esillä tiedotusvälineissä kulttuuritapahtumiin ja 
kulttuuriympäristöön (mm. kenttärata) liittyen. Päätalo-päivät ja Koski Palaa – tapahtuma 
keräsivät ennätysyleisön. Markkinointia tehtiin muun muassa yhteistyössä yrittäjien kanssa. 
Markkinoinnin pääpainoa siirrettiin sähköisiin välineisiin. Kulttuuritoimi osallistui myös 
Matkamessuille Helsingissä ja Kotimaan matkailumessuille Tampereella.  
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Painoalueet (kunta) 
 
Kunnan toiminnan keskeisinä painoalueina suunnitelmakaudella ovat: 
 
-  Palveluiden saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen. 
 

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. Erityisryhmien palveluita on kehitetty 
avopalveluiden suuntaan, asiakkaiden voimavarat huomioiden.  

 
Ostamalla ostopalveluita ja myöntämällä nuoriso- ja liikunta- ja kulttuuriavustuksia 
urheiluseuroille ja muille yhdistyksille sivistyspalvelut tuki kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja 
palvelujen saatavuutta. Kansalaisopisto järjesti aktiivisesti kursseja ja toimintaan saatiin mukaan 
uusia opiskelijoita. Sivukylillä kansalaisopisto antoi opetusta edelleen runsaasti.  
 
Tekniset palvelut tuotti suunnitellusti infrapalvelut. Valtion leikatessa omaa palvelutuotantoansa 
maakunnissa korostuu kunnan rooli yhä laajempana vastuutoimijana myös teknisten palveluiden 
kattavana kehittäjänä ja järjestäjänä. 
 
Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja vesilaitos) toimintaperiaatteena on 
kustannusvastaavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen koron tuottaminen omistajan sijoittamalle 
pääomalle. Tuotteiden hintaan kohdennetaan kaikki kustannusten osatekijät tariffilaskennassa. 
Lisäksi tariffeissa otetaan huomioon laitosten investointitarpeet, joten laitosten investointi-
ohjelmat katetaan kuluttajamaksuista, eivätkä laitokset näin ollen rasita kunnan taloutta. 
Liikelaitosten osalta yksi suunnittelukauden painopiste on valmiussuunnittelun pitäminen ajan 
tasalla ja tehokas varautuminen arjen poikkeustilanteisiin. 
 

-  Kuntatalous: 
 Kuntalaisille tarjottavat palvelut pidetään kilpailukykyisinä. 
 Kehittämistoimintaan ja investointeihin tulee osoittaa riittävä omarahoitus, jotta 

rakennerahaston ja muun ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet tarpeellisiin ja 
hyödyllisiin hankkeisiin voidaan hyödyntää. 

-  Elinkeinoelämä 
 Pienyrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen. 
 Olemassa olevien yritysten tuki. 
 Uusien elinkeinojen toimintaedellytysten parantaminen (esim. kaivannais- ja 

energiateollisuus). 
 
Strategiset päämäärät ja toimenpiteet päämäärien toteuttamiseksi (kunta) 
 
1. Palvelujen saavutettavuus 
 

Kunnan palvelut järjestetään lähellä kuntalaisia, laadukkaasti ja taloudellisesti kestävällä 
pohjalla. Muiden kuntien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on varmistaa kunnassa 
ja alueella riittävä ja kilpailukykyinen palvelutaso ja sen kustannustehokkuus. Palvelut 
tuotetaan asiakaslähtöisesti kunnan omana työnä, kuntayhteistyöllä tai ostopalveluna. 
Palveluiden laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvasti. Muiden kuin 
lähipalveluiksi määriteltyjen palvelujen tuottamisessa laatu ja kustannustehokkuus ovat 
määrääviä tekijöitä. 
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Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettiin omana toimintana ja 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 muun 
muassa Posion ja Suomussalmen kunnasta kotoisin oleville kuntien rajaseudulla asuville 
oppilaille, samoin kuin Suomussalmi vastaavasti taivalkoskelaisille. Päivähoitopalveluja 
järjestettiin tarvittaessa yhteistyössä naapurikuntien kesken palvelujen saatavuuden 
turvaamiseksi ja työssäkäynnin mahdollistamiseksi. 

 
Tekniset palvelut toteutti tienhoitourakkaa yhteistyössä Pudasjärven kaupungin ja ELY-
keskuksen kanssa. Tekniset palvelut käyttää toiminnassaan laajasti ja monipuolisesti ulkoisia 
palveluntuottajia.. Palvelujen järjestämisessä korostui kertomusvuonna yhä kasvava pyrkimys 
paikallisten palveluntuottajien tukemiseen. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Hallintokunnissa toteutetaan säännöllistä asiakaslähtöistä arviointia osana 

peruspalvelujen toimintojen ohjaamista ja kehittämistä. 
 
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. Poliklinikalla on 
ollut myös käytössä niin sanottu fiilismittari. 

 
Sivistyspalveluissa tehtiin asiakaskyselyjä mm. kansalaisopistossa kurssien 
palautekyselyillä 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). 

 
b) Kartoitetaan jatkuvasti vaihtoehtoisia palvelujen 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.  
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2.  Suunnitelmallinen kehittäminen osana toimintaa 
 

Kunnan palvelujen tuotanto järjestetään siten, että henkilöstön kouluttautumiseen ja 
toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen jää vuosittain taloudellista liikkumavaraa. 
Tavoitteena on palvelutuotannon strategisen ja taloudellisen ohjauksen selkeyttäminen. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Kunnan pidemmän aikavälin strategista suunnittelua ja johtamista vahvistetaan 

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

valtuustokausittain. 
c) Hallintokunnat varaavat omissa budjeteissaan resurssit hankkeiden toteuttamiseen ja 

riittävän ohjauksen niiden tuloksellisuuden varmistamiseksi. 
 
Sivistyspalveluissa toteutettiin kunnan strategiaan sopeutuvia eri yksiköiden 
kehittämissuunnitelmia 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 esimerkiksi KOTVA 2016 
Osaava -hankkeeseen. Kirjaston Lukuintoa Taivalkoskelle -hanke sekä Sanataidetta ja 
suvirunoja -hankkeet jatkuivat vuonna 2016.  
 
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 päättyi 31.5.2016. 

 
d) Seuraavan valtuustokauden alusta otetaan käyttöön valtuustokauden kehittämistä 

ohjaava valtuustosopimus. 
 
3.  Kuntalaisten omatoimisuus ja osallistuminen 
 

Palvelujen tuotannossa ja järjestämisessä tavoitteena on kuntalaisten omatoimisuuden 
tukeminen. Omatoimisuudella tarkoitetaan asukkaiden oman elämän hallintaa ja aktiivista 
osallistumista itseä ja kuntaa koskevien asioiden hoitoon. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Tuetaan nuorten osallistumista edistävien toimintamuotojen vakiintumista kunnassa 

(esim. nuorten edustajisto ja toimintaryhmät). 
 

Kouluissa oppilashuoltotyöryhmät toimivat moniammatillisina. Nuorisotoimi tuki nuorten 
edustajiston toimintaa. Sivistyslautakunta myönsi nuorisotoimen avustuksia nuorisotyötä 
tekeville yhdistyksille. Sivukylillä järjestettiin nuoriso- ja liikuntatoimen kerhoja sekä 
nuorisotilatoimintaan. Kansalaisopisto järjesti runsaasti kursseja sivukylillä. 
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b) Tuetaan järjestöjen ja yhteisöjen aktiivista toimintaa erityisesti sivukylillä (esim. 

nuorisotyö, vanhusten kotona asumisen tukeminen). 
 

Nuorisotoimi tuki nuorten edustajiston toimintaa sekä ohjauksellisesti että taloudellisesti. 
Nuorten toimintaryhmää aktivoitiin. 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, ikääntyneiden ja muiden tarvitsevien 
kiinteistöhuolto). 

 
4. Tietotekniikka uudistaa ja täydentää palvelumuotoja 

 
Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään tietotekniikan mahdollisuuksia ja tuetaan 
sähköisten palvelujen käyttöä. Palveluprosesseja uudistetaan ja perinteistä 
asiakaspalvelutoimintaa täydennetään kehittämällä ja toteuttamalla hallintokuntien omia 
ja niiden yhteisiä asiakaspalvelumuotoja verkkoon. 

 
Sähköisiä palveluprosesseja kehitettäessä huomioidaan uudistuvan lainsäädännön 
vaatimukset. 

 
Toimenpiteet 

 
a) Kunta edesauttaa nopean laajakaistayhteyden saamista kuntalaisille. Kylien 

priorisoinnissa huomioidaan väestökehitys, mökkiasutus ja etätyön mahdollisuudet 
sekä asennuksen 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 on saatu  
valmiiksi aiemmin ja kyläverkot saatiin valmiiksi kertomusvuonna. 
 

b) Sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa hyödynnetään osakkuutta 
Tierassa. 
 
Kunnan uudet verkkosivut otettiin käyttöön kertomusvuonna. Tiera luopui verkkosivujen 
ylläpidosta ja uudeksi ylläpitäjäksi tuli Citrus Oy. Sähköisten palveluiden kehittämisen 
ehtona olevaa tiedon ohjauksen suunnittelutyötä (TOS) jatkettiin. 

 
5.  Henkilöstö voimavarana 
 

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistämisen sekä johtamisen kehittämisen 
tavoitteena on tehokkaasti toimiva, oppimisen ja uudistumisen mahdollisuuksia 
hyödyntävä organisaatio. 
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Toimenpiteet  

 
a) Suunnitellaan ja toteutetaan vuosittain työhyvinvointia tukevat toimenpiteet ja 

hankkeet yhteistyössä henkilöstön (työyhteisötoimikunta 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. Lisä- ja täydennyskoulutuksiin on ollut mahdollisuus osallistua. Työnohjauksen 
mahdollisuutta on tarjottu työntekijöille. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä.  
 
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 henkilöstökyselyjä yhtenä työyhteisöjen  

kehittämisen työkaluna. 
 
Keväällä 2016 toteutettiin työterveyshuollon kanssa koko organisaation kattava Parempi 
Työyhteisö (ParTy) kysely. Kyselyn tulokset raportoitiin toimialoille ja työyksiköille kesäloman 
jälkeen ja havainnot otetaan huomioon organisaation ja työtapojen kehittämisessä.  
 

c) Toteutetaan vuosittain tarveanalyysiin pohjautuen esimiesvalmennusta. 
 

d) Jatketaan ja kehitetään edelleen kehityskeskusteluprosessia. 
 

Kehityskeskustelut olivat kertomusvuonna käytössä kaikilla toimialoilla. 
 
Tytäryhtiöiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Vuoden 2016 talousarviossa toiminnallisia tavoitteita asetettiin kunnan tytäryhtiöille seuraavasti: 
 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskus 
 
Hotelli- ja ravintolatilojen vuokrasopimus uusitaan yksinkertaisemmaksi. Uimahallin 
vuokrasopimus tehdään suoraan kunnalle, jolla varmistetaan uimahallitoiminta kunnan 
palveluna. Sopimus tulee saada valmiiksi 31.3.2016 mennessä. 
 
Sopimus uusittiin kertomusvuonna sellaiseksi, että yksi sopimus sisältää kaikki hotelli- ja 
ravintolayrittäjälle vuokratut tilat. 
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Kiinteistö Oy Siikataival 
 
Yhtiön talouden tervehdyttämisen jatkaminen kiinnittämällä erikoisesti huomiota 
vuokrasaataviin. 
 
Saatavia perittiin aikaisempien vuosien tapaan. Perintäsopimus on edelleen Intrum Justitia Oy:n 
kanssa. Joitakin häätöjä on pantu täytäntöön muun muassa maksurästien vuoksi. Maksurästien 
määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta. Rästien määrä on noin 12 vuorokauden tulojen verran. 
 
Puututaan aktiivisesti tyhjillään olevien asuntojen vuokraamiseen. 
 
Asuntojen käyttöaste o31.12.2016 oli erittäin hyvä, 98,8 %. Asuntojen kokonaismäärä lisääntyi 
edellisestä vuodesta 16 asuntoa. (Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraaneilta fuusion 
yhteydessä tulleet 14 asuntoa ja Aravatalon yhden ison asunnon jakaminen kolmeksi pieneksi 
asunnoksi).  
 
Peruskorjaustarpeen mukaisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen. 
 
Yhtiöllä on kuntoarviot vuoteen 2020 saakka ja erillinen kunnossapitotarveselvitys, joka päivitetään 
vuosittain. 
 
Rintamaveteraanitalon vesikatto uusittiin kertomusvuonna. Paananrivin ja E-talon vesikattojen 
uusimisen suunnittelu käynnissä. Urheilutie 4:ssä sijaitsevan rivitalon ikkunoiden ja ovien 
uusimissuunnitelma on laadittavana siten, että toteutus olisi vuoden 2017 syyskesällä. Taivalniskan 
parvekeremontin suunnittelu on valmiina, mutta toteutusaikataulua ei ole vielä päätetty. Kuntoarvion 
mukaisia korjauksia suoritetaan talousarvion puitteissa. 
 
Aletaan suunnitelmallisesti muuttaa vaikeasti vuokrattavia suuria asuntoja moderneiksi 
pienasunnoiksi. 
 
Asuntojen pienentämiseen ei ole tarvetta näillä käyttöasteilla. Kuitenkin huoneistojen kunnostuksiin 
muun muassa asukkaan vaihtumisen yhteydessä yhtiö kiinnittää enemmän huomiota. 
 
Seurataan kiinteistökohtaisesti asuntojen tuottoa suhteessa kuluihin ja tehdään tarvittaessa 
ratkaisuja tappiollisten kohteiden realisoinneista tai purkamisesta. 
 
Talousarviota, tuloja ja menoja seurataan kiinteistöittäin. Kuitenkaan kaikissa kiinteistöissä tuotot ja 
menot eivät ole tasapainossa, vaan talojen välillä tehdään vuokrien tasausta ja näin toimien koko 
yhtiön tuotot ja menot ovat tasapainossa. Purettavia kiinteistöjä ei ole näköpiirissä lainkaan. 
 
Varaudutaan tarvittaessa nopealla aikataululla käynnistämään uuden vuokra-
asuntokapasiteetin lisääminen. 
 
Uudiskohde Puistola on rakenteilla ja aikataulun mukaan kohteeseen pääsee asumaan 1.5.2017, 
mutta piha- ja ulkotöitä tehdään vielä kesän aikana. Puistolan asuntojen vuokrien suuruudet 
määritellään helmi-maaliskuun aikana kyseisen kohteen talousarvion yhteydessä. 
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Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit 
 
Viedään loppuun kiinteistöosakeyhtiön fuusio Kiinteistö Oy Siikataipaleeseen. 
 
Fuusio saatettiin kertomusvuonna loppuun ja se merkittiin kaupparekisteriin 31.3.2016. 
 
 
2.3. Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 

 
Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talous-
arvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan 
tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslas-
kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tarpeelliset tiedot sekä talousarvion toteutumisver-
tailu ja toimintakertomus. 
 
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. 
 
Toiminnalliset tavoitteet sekä käyttötalousmäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli toimintakatteet 
ulkoisten erien osalta ovat sitovia. Investointiosan määrärahat ovat sitovia sillä tasolla, jolla valtuus-
to on ne määrärahat sitovina hyväksynyt. Tuloslaskelman ulkoiset erät nettomääräisinä ovat sitovia. 
Hyväksytyn sitovuuden mukaan talousarvioon tehtävistä muutoksista tuli valtuuston päättää, kuiten-
kin siten, että eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuun kunnanhallitukselle 
varatun määrärahan siirtämisestä toimialoille ja toimintayksiköille sai päättää yleisjohdon toimiala-
johtaja (kunnanjohtaja).  
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2.3.1. Käyttötalouden toteutuminen 
 
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 
 
Kertomusvuonna ei toimitettu vaaleja. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja. Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa. 
 
Keskusvaalilautakunta kokoontui 8.11.2016. Kokouksessa määrättiin uusia varavaltuutettuja vuo-
den 2012 kunnallisvaaleissa Vasemmistoliiton ja SDP:n muodostaneelle vaaliliitolle. 
 
Talous 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -642               -642 -455,46 -186,54

TOIMINTAKATE -642 -642 -455,46 -186,54

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -642 -642 -455,46 -186,54
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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: 
 
19.2.2016 § 18 Tutustuminen Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toimintaan. Kuultavana olivat Tai-
valkosken paloaseman ylipalomies Raimo Jurmu ja palomies Sakari Räisänen. 
 
24.3.2016 § 28 Vartiointipalvelut ja hälytysjärjestelmät. Kuultavana olivat toimialajohtajat Kirsi Alata-
lo ja Raimo Varanka, Pohjois-Suomen Hälytys- ja Kiinteistökeskus Oy:n palvelupäällikkö järjestel-
mäasiantuntija Saku Savolainen. 
 
22.4.2016 § 34 Katsaus ja arvio kunnan edellisen vuoden ja kuluvan vuoden talouteen. Kuultavana 
olivat toimialajohtajat Kirsi Alatalo, Pekka Turpeinen ja Raimo Varanka. 
 
12.10.2016 § 58 Tutustuminen Tolokun tuvan toimintaan (kuntouttava työtoiminta) ja kehitysvam-
maisten päivätoimintaan. Kuultavina olivat ohjaajat Heli Räisänen, Lilja Parviainen, palveluohjaaja 
Erja Siilanen sekä ohjaaja Jaana Karhu. 
 
18.11.2016 § 67 Katsaukset kunnan talouteen ja toimintaan 30.9.tilanteesta ja talousarvion perus-
teet vuodelle 2017. Kuultavana oli taloussihteeri Päivi Komulainen. 
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9.12.2016 § 76 Katsaus Kiinteistö Oy Siikataipaleen tilanteeseen. Kuultavana oli toimitusjohtaja 
Oiva Keränen. 
 
9.12.2016 § 77 Tutustuminen teknisen lautakunnan toimintaan. Kuultavana oli toimialajohtaja Rai-
mo Varanka. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Arviointikertomuksen laatiminen ja tilintarkastajan antaman tarkastuskertomuksen valmiste-
lu valtuustolle. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta. Tilintarkas-
tusta varten riittävistä resursseista huolehtiminen.  
 
2.4.2016 § 36 Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laadinnasta ja päätti antaa arvi-
ointikertomuksen pohjatyön tekemisen tilintarkastajalle. 
 

13.5.2016 § 42 Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomusluonnosta.  
 

1.6.2016 Tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti antaa sen valtuustolle. 
 
Valtuuston valitsema tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2015 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätök-
sen tarkastamisen, ja antanut siitä 31.3.2016 päivätyn  tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslauta-
kunta on kokouksessaan 1.6.2016 § 48 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. - 31.12.2015. 
 
Tilintarkastaja on laatinut tarkastussuunnitelman, ja raportoinut tarkastuksistaan lautakunnan ko-
kouksissa. 
 
Tarkastuslautakunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 85 asiaa. 
 
Tunnusluvut 
 
Tavoite: 
Tilintarkastajan tarkastuspäiviä 12 päivää. 
Tarkastuslautakunnan kokouksia 10 kappaletta. 
Tutustumiskäyntejä kunnan eri yksiköihin 3 kappaletta. 
 
Toteutunut: 
Tilintarkastajan tarkastuspäiviä 12 päivää. 
Tarkastuslautakunnan kokouksia 10 kappaletta. 
Tutustumiskäyntejä kunnan eri yksiköihin 2 kappaletta. 
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Talous 

 
 
Suurin poikkeama hyväksyttyyn talousarvioon on asiantuntijapalveluissa (6 531,80 €). Tilintarkas-
tuspäiviä on suunniteltu olevan 12 päivää, toteutuma on 12 päivää. Talousarvion ylitys johtuu tar-
kastuslautakunnan toimeksiannoista tilintarkastajalle. Tilintarkastaja on osallistunut kaikkiin tarkas-
tuslautakunnan kokouksiin, laatinut luonnoksen arviointikertomukseksi ja esittänyt arviointikerto-
muksen valtuustolle. Muiden talousarviossa olevien kulujen poikkeamat ovat pieniä. 
 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -22 497               -22 497 -28 820,48 6 323,48

TOIMINTAKATE -22 497 -22 497 -28 820,48 6 323,48

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 497 -22 497 -28 820,48 6 323,48



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

64 

 
Valtuusto 
 
Toiminnan sisältö talousarvion mukaan 
 
Kuntalain (365/1995) 13 §:n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Mainitun 
lain 14 §:n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille 
sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.  
 
Toiminnan painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 
Huolehtia palvelujen tuottamisesta hyväksytyn palvelustrategian 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 riittävyydestä 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 iltakouluja. Iltakouluissa käsitellään valmis-
teluun tulevia ja valmistelussa olevia kunnan toiminnan kannalta merkittäviä asioita. 
 
Valtuuston iltakouluja pidettiin kaksi, 3.6.2016 ja 26.9.2016. Kesäkuun iltakoulussa käsiteltiin Tela-
tek Oy:n tarpeita toimistotiloista ja varastotiloista. Syyskuun iltakoulussa käsiteltiin kuntastrategian 
valmistelua ja hallintosäännön valmistelua sekä vuoden 2017 talousarvion raameja ja linjattiin vero-
prosentit ja investointien taso vuodelle 2017. Iltakoulujen lisäksi 4.3.2016 pidettiin valtuustosemi-
naari, jossa linjattiin hallintosäännön ja kuntastrategian valmistelua sekä vuonna 2017 valittavien 
valtuutettujen määrää ja Kiinteistö Oy Siikataipaleen hanketta uudesta vuokrarivitalosta. 
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Valtuusto kokoontuu sen mukaan kuin käsiteltävien asioiden kannalta on tarpeen.  
 
Valtuusto kokoontui sen mukaan kuin se käsiteltävien asioiden kannalta oli tarpeen. 
 
Tunnusluvut 
 

 Tavoite 2016 Toteutunut 2016 
Valtuuston kokousten lukumäärä 7 7 

Iltakoulujen lukumäärä 3 2 ja 1 seminaari 

 
Talous 

 

 
 

 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

VALTUUSTO

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT                                           2 620,05 -2 620,05

TOIMINTAKULUT -42 500               -42 500 -24 870,44 -17 629,56

TOIMINTAKATE -42 500 -42 500 -22 250,39 -20 249,61

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -42 500 -42 500 -22 250,39 -20 249,61

sisäiset erät

VALTUUSTO

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -1 400               -1 400 -1 552,31 152,31

TOIMINTAKATE -1 400 -1 400 -1 552,31 152,31

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 400 -1 400 -1 552,31 152,31
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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 sekä elinkeino- ja maaseutuasiat  
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimiala sisältää seuraavat toiminnot:  
- kunnanhallitus 
- toimikunnat 
- suhdetoiminta ja edustus 
- ystävyyskuntatoiminta  
- elinkeinoneuvonta 
- matkailu  
- elinkeinoprojektit  
- maaseutupalvelut. 
 
Hallinto- ja talouspalvelujen toimiala sisältää seuraavat toiminnot: 
- 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) 
- yhteispalvelupiste 
- talouspalvelut (sisältää kirjanpidon ja taloussuunnittelun) 
- henkilöstöpalvelut 
- ICT-palvelut. 
 
Painoalueet ja niiden aiheuttamat toimet 
 

1. Yleisjohto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat 
 

Toimintojen tarkastelu palvelustrategian näkökulmasta. 
 
Vuonna 2010 hyväksyttyä palvelustrategiaa käytettiin talousarvion ja taloussuunnittelun pohja-
na. 
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Työllisyys ja yrittäjyys. 
 
Taivalkosken kunnan työttömyys laski edellisestä vuodesta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaston mukaan 
keskimääräinen työttömyysaste oli 17,5 (18,6 prosenttia vuonna 2015). Kunta työllisti kertomusvuonna 
työllistämistuen avulla kunnan eri hallintokuntiin noin 15 henkilötyövuotta. Lisäksi kertomusvuonna jatket-
tiin Taivalkosken kunnan ja Taivalkosken Kuohun ELY-keskuksen rahoittamaa työllistämisprojektia, joka 
kohdistui ympäristönhoitoon. 

 
Hallintopalvelujen tuottaminen mahdollisimman laadukkaasti. 
 
Palvelut tuotettiin ajallaan. 
 

2. Hallinto- ja talouspalvelut 
 
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 sekä elinkeino- ja maaseutuasiat 

 
1. Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
 
Elinvoimainen maaseutu on taivalkoskelaisten yhteinen asia. Nykyisten elinkeinojen tu-
keminen ja uuden yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen luovat perustan 
elinkeinorakenteen säilyttämiselle ja monipuolistamiselle. Elinkeinotoiminnan edellytys-
ten parantamisella ja ns. uusilla avauksilla pyritään katkaisemaan koulutetun väen pois-
muutto paikkakunnalta. Tavoitteena on saada alueelle liiketoimintaa, joka työllistäisi 
myös korkeammin koulutettuja työntekijöitä. 
 

 Suunnataan kehittämistoimet Koillis-Suomen elinkeinostrategian ja Taivalkosken 
elinvoimaohjelman 2015 – 2021 mukaisiin painopistealueisiin. 

 

 Hyödynnetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti Naturpolis Oy:n resursseja aluekehittä-
misessä ja yritysneuvonnassa. 
 
Naturpolis Oy:n palveluksessa työskenteli Taivalkoskelle sijoitettuna yrityskehittäjä palvele-
massa yrittäjiä. Naturpolis Oy:ltä ostettiin yrittäjille tarkoitettuja palveluja kertomusvuonna 
72.453 euron edestä. 
 

 Käytetään päätöksentekoelimissä yritysvaikutusten arviointia. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että valmistelija arvioi valmistelutekstissä päätettävän asian kohdalla, 
onko sillä yritysvaikutuksia ja minkälaisia ne ovat. 
 
Yritysvaikutusten arviointia toteutettiin päätöksenteossa. 
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 Kunnan liikunta-, luonto- ja kulttuurimatkailua kehitetään pitkäjänteisesti yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Matkailun kehittämisessä hyödynnetään Taivalvaara 2010      
-hankkeessa syntynyttä matkailustrategiaa sekä matkailun kehittämis- ja investointi-
suunnitelmaa. Suunnitelmalle laaditaan jatkoksi yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan 
liiton kanssa Taivalkosken Masterplan kattamaan tulevat vuodet. 
 

 Maaseutupalvelujen osalta tavoitteena on tuottaa palveluja, joilla edistetään taival-
koskelaisen maatalouden elinmahdollisuuksia ja maaseudun pysymistä asuttuna ja 
viljeltynä niin, että pystytään tuottamaan puhtaassa tuotantoympäristössä hyvä tuo-
tantotapa huomioon ottaen korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä alkutuotannon raaka-
aineita jalostukseen. Yritystukeen varataan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa 
36.000 euron määräraha, josta varataan maatilatalouden tukeen 16.000 euroa ja 120 
tunnin maatalouslomituksen tukemiseen 20.000 euroa siten, että tuettava tuntimäärä 
on 120 tuntia ja tuki 5 euroa/lomitustunti, kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa 
tarkemmin määriteltävällä tavalla. 

 
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa määrärahat varattiin edellä kerrotun tavoitteen 
mukaisesti. Maatilatalouden tukea maksettiin 8.961 euroa, ja maatalouslomituksen tukea 
maksettiin 14.829 euroa. 
 

 Kyläseurojen, yhdistysten ja pienyrittäjien toteutettavia eri investointi- ja kehittämis-
hankkeita koskevaa rahoitusta ohjataan hankkeiden toteuttajia käyttämään Koillis-
maan Leader ry:n tuottamia palveluja. 
 
Taivalkosken kunnan maksuosuus Koillismaan Leader ry:lle kertomusvuonna oli 20.630 eu-
roa. Koillismaan Leader ry:n antaman selvityksen mukaan taivalkoskelaisiin hankkeisiin 
myönnettiin julkista rahoitusta kertomusvuonna yhteensä 371.548 euroa, josta kuntarahoi-
tuksen osuus on ollut 20 % (74.310 euroa). 
 

2. Kunnan imago 
 

 Kehitetään Taivalkoskelle brändi. Taivalkosken tavoitteena 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 identiteettiä ja voimakasta alueellista oma-
leimaisuutta. Taivalkosken brändiä kehitetään määrätietoisesti tavoitteellisella brän-
dityöllä, jota ohjataan paikkabrändäykseen erikoistuneen konsultin toimesta. Brändi-
työn tavoitteet: 

 
 Kirkastetaan Taivalkosken brändin tavoitetila, tavoitemielikuva ja mietitään toi-

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

piteistä, joilla kärkiä voidaan toteuttaa käytännössä. 
 Mietitään kaivostoiminnan näkyvyys ja osuus brändissä. 
 Luodaan eri medioita varten Taivalkosken bränditarina. 
 Tuotetaan raportti työskentelyn lopuksi jatkotyön pohjaksi ja tueksi. 
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Työskentely toteutetaan työryhmätyönä, jonka toimintaa konsultti ohjaa. Työryhmän 
on suunniteltu kokoontuvan noin neljä kertaa kumpanakin vuotena. Talousarvioon 
vuodelle 2015 varattiin hankkeeseen 11.000 euron määräraha ja vuoden 2016 talous-
arvioon varataan hankkeeseen 15.965 euron määräraha. 
 
Brändityö oli kertomusvuonna keskeytyksissä, ja määräraha varattiin uudelleen vuoden 
2017 talousarvioon. 
 

 Laaditaan tonttipörssi kattamaan myös yksityisten omistuksessa olevat myytävät 
tontit ja sitä tukevaa markkinointimateriaalia käytettäväksi asukasmarkkinoinnissa. 
 
Tavoite ei toteutunut kertomusvuonna. 

 
3. Hankkeet 
 
Taivalkosken kunta on suunnitelmakaudella mukana seuraavissa hankkeissa: 
 
1. Taivalkosken 4H-yhdistys: työllistämisen alkurahoituksen mahdollinen kunnan 

osuus. Taivalkosken kunnan maksuosuuteen vuosille 2016 – 2018 varataan 3.027 eu-
roa/vuosi. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 3.027 euron suuruisena. 

 
2. Koillismaan Leaderin rahoituskehys on 5 euroa/asukas valtuuston päätöksen 

25.6.2014 § 43 mukaisesti vuosille 2015 – 2020. Tämän perusteella Taivalkosken kun-
nan maksuosuuteen varataan 21.255 euroa vuodelle 2016, vuodelle 2017 varataan 
20.950 euroa ja vuodelle 2018 varataan 20.800 euroa. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 20.630 euron suuruisena. 
 

3. Kainuun ja Koillismaan kalaleader -strategia. Valtuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 
mukaisesti Taivalkosken kunnan maksuosuus on 1.420 euroa/vuosi vuosille 2015 – 
2020. Tämän perusteella kunnan maksuosuuteen varataan 1.420 euroa/vuosi vuosille 
2016 – 2018. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 1.222 euron suuruisena. 

 
4. Metsäkylän perinnekäsityö-, kulttuuri- ja liikuntayhdistys: työllistämisen alkurahoi-

tuksen kunnan rahoitusosuus. Vuosille 2016 – 2018 varataan 600 euroa/vuosi kun-
nanhallituksen päätösten 21.12.2009 § 458 ja 15.10.2012 § 348 perusteella. 
 
Kunnan rahoitusosuutta ei toteutunut. 
 

5. Taivalkoski -brändin kehittämiseen varataan 15.965 euroa vuodelle 2016 kunnanhalli-
tuksen päätöksen 4.5.2015 § 189 perusteella. 
 
Kunnan rahoitusosuutta ei toteutunut, koska hanke oli kertomusvuonna keskeytyksissä. 
Määräraha on varattu uudelleen vuoden 2017 talousarvioon. 

 
6. Iijoen vesistövisio -hankkeeseen varataan valtuuston päätöksen 4.6.2015 § 38 mukai-

sesti 6.000 euroa vuodelle 2016, 6.000 euroa vuodelle 2017 ja 3.000 euroa vuodelle 
2018. 
 
Kunnan rahoitusosuus toteutui 6.000 euron suuruisena. 
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Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi kunta osallistui valtuuston päätöksen 28.1.2016 § 9 mukai-
sesti maakunnallisen soten valmisteluun liittyvään Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer                
-hankkeeseen 2.988 eurolla. 
 

Naturpolis Oy:n hallinnoimat hankkeet on rahoitettu vuodesta 2013 alkaen alueelliseen 
kehittämisrahastoon ohjattavista rahoista, joiden käytöstä päättää alueellinen kehittämis-
työryhmä. Kehittämisrahasto-osuutta varten on varattu määrärahaa Naturpolis Oy:n halli-
tuksen päätöksellä 21.9.2015 § 106 tehdyn esityksen mukaisesti 20 euroa/asukas/vuosi 
vuosille 2016 – 2018. Vuosina 2013 – 2015 kehittämisrahasto-osuus on ollut valtuuston 
päätöksen 10.9.2012 § 55 mukaisesti 15 euroa/asukas. 
 
Kehittämisrahaston maksuosuus kertomusvuonna oli 62.097 euroa. Maksuosuudella osallistuttiin Naturpo-
lis Oy:n antaman raportoinnin mukaan seuraaviin hankkeisiin: 
 

Naturpoliksen hallinnoimat 
 
- Uusia liikeideoita ja työpaikkoja -hanke 
- Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle -hanke 
- Slow Adventure -hanke  
- Kesämatkailun Master Plan -hanke 
- Tapahtumatuotannon kehittäminen Koillismaalla 
- Bioproduct investment in Kuusamo Region 
- Business Forum Koillismaa -tapahtuman rahoitus 
- Ruka Nordic Openingin aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen.  

 
Muut 
 
- Lapin liitto: Lapland – The North of Finland imagomarkkinointihankkeen jatko 
- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Oman elämänsä sankari –vaikuttajaverkostohanke 
- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Oman elämänsä sankari -pysyvän toimintamallin rahoitus 
- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Pk-yritysten omistajanvaihdosten muutostilanteiden hallinta  

-hanke  
- Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät: Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjamaalle -hanke 
- Barentskeskus Finland Oy:n rahoitus 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Lentoyhteyksien kehittäminen 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Voigt yhteistyö 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: TUI Holland markkinointituki 
- Taivalkosken 4 H-yhdistys: Tukea ja tehoa järjestöjen työllistämiseen -hanke 
- Sauna from finland: Suomalaisen saunan imago KV-markkinoilla -hanke 
- GTK: Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen -hanke 
- TTS Työtehoseura: PUUNET – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: TUI Spain -charterlentosarjan rahoitus 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Asteria Expedition -charterlentosarjan rahoitus 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Uudistetun Voigt-charterlentosarjan rahoitus 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Polar Night Light -valofestivaalin rahoitus 
- Oulun Yliopisto: Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden 

parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa) -hanke 
- Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus: Vesiruton hyötykäyttö (Elodea) -hanke 
- Ruka-Kuusamo matkailu ry: Business Kuusamo -golftapahtuma 
- Lapin liitto: Maaseudun arjen palveluverkosto. 
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1. Hallinto- ja talouspalvelut 

 
Hallinto- ja talouspalvelujen tehtävänä on tukea kuntaorganisaation toimintaa tuottamalla palvelut 
kilpailukykyisesti ja tehokkaasti. Palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon sekä sisäisen or-
ganisoitumisen että alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön mahdollisuudet. 

 

 Hallintopalvelujen tuottaminen kuntalaisille ja omalle organisaatiolle luotettavasti ja il-
man aiheetonta viivytystä. 
 
Palvelut tuotettiin. 
 

 Kunnanhallituksen kokousten kokousaineiston muuttaminen sähköiseksi. 
 
Kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille hankittiin 
tablet -laitteet ja kokousaineisto muutettiin sähköiseksi kertomusvuoden lokakuussa. 
 

 Hallintosäännön uusiminen uuden kuntalain mukaiseksi yhteistoiminnassa muiden 
toimialojen kanssa. 
 
Hallintosäännön valmistelu aloitettiin Kuntaliiton kertomusvuoden kesäkuussa julkaiseman 
mallin pohjalta. 
 

 Yhteispalvelupisteen toimintaa kehitetään tulevan Asiakaspalvelu 2014 -lain mukaisek-
si julkisen hallinnon yhteiseksi asiakaspalvelupisteeksi. Lain voimaan astuminen on 
viivästynyt, mutta toteutuessaan se edellyttää kuntia järjestämään palvelupisteen, jos-
sa valtion toimijoiden palvelujen lisäksi tarjotaan keskitetysti kuntien omia asiakaspal-
veluja laissa määriteltävällä laajuudella.  
 
Asiakaspalvelu 2014 -lakia ei tullakaan säätämään, vaan yhteispalvelu tulee jatkossakin ta-
pahtumaan sopimusperusteisesti kunnan ja valtion palveluntuottajien välillä. 

 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen kuntalaisille ja kunnan omalle 
organisaatiolle luotettavasti ja ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Palvelut tuotettiin. 
 

 Palkanlaskijoiden nimikkeiden muuttaminen palkkasihteerin nimikkeiksi. 
 
Palkanlaskijoiden nimikkeet muutettiin palkkasihteerin nimikkeiksi 1.1.2017 alkaen kunnanhal-
lituksen päätöksellä 21.11.2016 § 357.  

 

 ICT-palveluissa aloitetaan kunnan intranetin käyttöönotto. Intranet rakennetaan käy-
tössä olevan Tiera toimistopalvelujen SharePoint -alustalle vastaavalla tavalla kuin 
Kuusamon kaupunkikin on tehnyt. Rakentaminen pyritään tekemään Tieran kanssa 
olevan palvelusopimuksen puitteissa. 
 
Intranetin käyttöönotto on siirretty eteenpäin tulevalle vuodelle, koska se työllistää samoja 
henkilöitä kuin KAPA-lain edellyttämän Palveluväylän palvelukuvausten laatiminen. Palvelu-
kuvaukset pitää olla syötettynä Palveluväylään 1.7.2017 mennessä. 
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Toiminnan muu toteutuminen 

 
Maaseutuasiat 
 
Kertomusvuosi 2016 oli Koillismaan maaseutupalveluiden (Kuusamo, Posio, Taivalkoski) yhteistoi-
minta-alueen neljäs toimintavuosi.  
 
Maaseutupalveluiden tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka edistävät taivalkoskelaisen maatalou-
den elinmahdollisuuksien edistämistä niin, että pystytään tuottamaan puhtaassa tuotantoympäris-
tössä hyvä tuotantotapa huomioiden korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä alkutuotannon raaka-aineita 
jalostukseen. Maatilatalouden elinkeinotukeen varataan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa  
16.000 euron määräraha, jolla tuetaan muun muassa tuotosseurantaa ja viljelyn suunnittelua.  
 
Toiminta toteutui maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien osalta maaseutuviraston tukihallinnon oh-
jeistuksen ja aikataulujen mukaisesti. Sähköinen tukihaku lisääntyi. Kevään 2016 päätukihaussa 
sähköisesti jätettyjen tukihakemusten määrä oli 74 %. Tukihakemuksia ja siihen liittyviä ilmoituksia 
ja lomakkeita käsiteltiin 299 kpl (vuonna 2015 250 kpl), joiden perusteella EU- ja kansallista maata-
loustukea maksettiin kertomusvuonna yhteensä 1.482.813 euroa (vuonna 2015 1.917.507 euroa ).  
 
Aktiivitilojen määrä (hakevat peltoalaperusteisia tukia) oli 69 (vuonna 2015 74). Viljelyksessä oleva 
peltopinta-ala oli kertomusvuonna 1.430 ha (vuonna 2015 1.500 ha ) 
 
Korvauksia petoeläinten poroille aiheuttamista vahingosta haettiin 120 kpl, maksettavat korvaukset 
145.742.75 € (vuonna 2015 90 kpl, korvaukset 76.439.58 € ). 
 
Aktiivitilat jakaantuivat kertomusvuonna tuotantosuunnittain seuraavasti: 
 

 2015 2016 

Maitotalous 29 27 

Kasvintuotanto 40 37 

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 27 tilalta yhteensä 5.280.960 litraa 
(vuonna 2015 5.595.765 litraa). Kunta on tukenut maatilataloutta avustamalla tuotosseurantaa ja 
viljelyn suunnittelusta aiheutuneita kustannuksia. 
 
Käyttösuunnitelmassa maatilatalouden elinkeinotukeen varattiin määrärahaa yhteensä 16.000 eu-
roa. Varattua määrärahaa käytettiin yhteensä 8.961,18 euroa. Maatilatalouden elinkeinotukipäätök-
siä tehtiin yhteensä 24 kpl. 
 
Taivalkoskelaiset maatilat ovat kohtuullisen kokoisia perheviljelmätiloja. Maatilojen toimintaa varjos-
taa tällä hetkellä 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 48 maatalousyrittäjää (vuonna 2015 49 maa-
talousyrittäjää). Vuosilomapäiviä lomitettiin yhteensä 1.277 päivää (vuonna 2015 yhteensä 1.319 
päivää). 
 
Maatalousyrittäjien sijaisapua kertomusvuonna käytti 26 yrittäjää (vuonna 2015 31 yrittäjää). Si-
jaisapua lomitettiin yhteensä 1.427 päivää (vuonna 2015 yhteensä 1.894 päivää). 
 
Kunnan tukemaa maksullista ns. 120 tunnin lomitusta käytti 44 yrittäjää (vuonna 2015 45 yrittäjää). 
Maksullista 120 tunnin lomitusta lomitettiin yhteensä 454 päivää (vuonna 2015 yhteensä 539 päi-
vää). Kunnan maksama tuki oli yhteensä 14.828,80 euroa (vuonna 2015 17.679,97 euroa). Täysin 
maksullista lomitusta kertomusvuonna käytti yksi yrittäjä ja lomitettuja päiviä oli yksi (vuonna 2015 
tätä lomitusta käytti 3 yrittäjää, yhteensä 18 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 21.837,31 euroa (vuonna 2015 net-
tomenoa aiheutui 18.280,33 euroa). 
 
Muu toiminta 
 
Kertomusvuonna maksettiin vapaaehtoisia avustuksia seuraavasti: 
 

 Taivalkosken 4H-yhdistys: neuvojan palkkaukseen 15.000 euroa (vuonna 2015 13.000 euroa) ja 
koululaisten kesätyöllistämiseen 16.000 euroa (vuonna 2014 15.000 euroa). Viimeksi mainitun 
avustuksen avulla 4H-yhdistys työllisti 62 nuorta kahden tai useamman viikon pituisiin työsuhtei-
siin. 

  Kylätoimikunnat/Kyläseurat: toiminta-avustuksia yhteensä 5.000 euroa ja kyläasiatyöryhmän 
työhön osallistumiseen 1.700 euroa. 

 Metsä-Veikot 85 ry: Vuonna 2016 järjestettyjen maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM-
kisojen järjestämiseen 10.000 euroa ja taivalkoskelaisten edustushiihtäjien (Topias Tyni, Salla 
Loukusa ja Pinja Buller) harjoittelustipendeihin liittyvän sponsorointisopimuksen perusteella 
5.000 euroa. 

 Taivalkosken Kuohu ry: Riku Voutilaisen valmentautumiseen kumparelaskukisoihin 2.000 euroa 
ja mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kisojen järjestelyihin 2.500 euroa. 
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 Kiinteistö Oy Siikataival: seurakunnalta vuokratun tontin vuokraan 600 euroa. 

 Taivalkosken Calcio: Jalkapallojoukkueen valmentautumiseen 2.000 euroa. 

 Taivalkosken A-kilta ry: Toiminnan tukemiseen 1.000 euroa. 

 Taivalkosken kelkkailijat ry: Kisoissa 5.3.2016 jaettujen palkintojen ostamiseen 1.000 euroa. 

 Luontomatkailuosuuskunta Luonnon Luoma: Sinivalkoinen maa 100 vuotta – matkalla Suomessa 
-kirjan tekemiseen 403 euroa. 

 
Kertomusvuonna maksettiin jäsenmaksuja seuraavasti: 
 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 28.386 euroa 

 Suomen Kuntaliitto 12.997 euroa 

 Kunnallinen työmarkkinalaitos 2.876 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 2016 antamien tietojen mukaan talous- ja velkaneuvontaan tuli 
kertomusvuonna uusia asiakkaita 7 ja yhteensä taivalkoskelaisia asiakkaita oli 10 (vuonna 2015 
taivalkoskelaisia asiakkaita oli ollut 14, joista vuonna 2015 tulleita uusia asiakkaita oli ollut 12). Tai-
valkosken kunta maksoi talous- ja velkaneuvonnan hoitamisesta kertomusvuonna Kainuun maakun-
ta -kuntayhtymälle 3.592 euroa (2.989 euroa vuonna 2015). 
 
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 yhteispalvelupisteessä. Neuvonta oli lähinnä 
esitteiden esilläpitoa ja videokuvatarjontaa. Muu matkailuneuvonta jatkui entisen kaltaisena Jaq-
cueline 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 Antti Kauppila ja varapuheenjohtajana Terttu Polo-
järvi.  
 
Työyhteisötoimikunnan sihteerinä kertomusvuonna toimi toimistosihteeri Marja-Liisa Pitkänen. Toi-
mikunta kokoontui neljä (4) kertaa ja käsitteli 29 asiaa. 
 
Työyhteisötoimikunnan annetut lausunnot ja käsitellyt aloitteet kertomusvuonna: 
 

 lausunto ammattiliitto Tehyn 25.1.2016 esitykseen kunnanhallitukselle koskien lomarahojen 
maksupäivää 

 työsuojeluilmoituksen tekeminen ja työsuojeluvaltuutetun ottaminen mukaan työsuojelua koske-
vissa asioissa 

 Parempi työyhteisö -työhyvinvointikysely Taivalkosken kunnalle 

 muutosesitys asiakirjaan työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki 
 

Toiminta 
 

 Ammattiyhdistysten luottamusmiehet osallistuivat vuoden 2016 aikana erilaisiin koulutustilai-
suuksiin aktiivisesti. Työyhteisötoimikunta maksoi ko. koulutuskustannuksia voimassa olevan 
koulutussopimuksen edellyttämällä tavalla. 

 Työsuojeluvaltuutetut osallistuivat vuoden 2016 aikana työsuojelua koskevien asioiden ajankoh-
taisiin koulutuksiin. 

 
Virkistystoiminta 
 
Kunnan työntekijöiden kuntoliikuntaa tuettiin maksamalla uimahallin ja Taivalkosken Kuohun lipun 
hinnasta 2/3. Omavastuuksi jäi 1/3. Kulttuurin puolella maksettiin Taivalkoskella toimivien (Taival-
kosken näyttämö ja Jokijärven näyttämö) teatterien kesäesitysten lipun hinnasta 5 €/osallistuja. Kä-
vijöitä yhteensä 128 henkilöä. Kunnan työntekijöille järjestettiin työyhteisötoimikunnan kustantama 
jouluruokailu Hotelli Herkossa. Osallistujia yhteensä 271 henkilöä. 
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Voimavarat 
 
Kunnanhallituksen alaisuudessa oli 31.12.2016 henkilöstöä seuraavasti: 
 
Yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimiala 
 
Henkilöstöä oli toimintayksiköittäin seuraavasti: 
 
Yleisjohto: kunnanjohtaja. 
 
Toimialan henkilöstö 31.12.2016 oli yhteensä yksi (1) henkilö.  
 
Hallinto- ja talouspalvelujen toimiala 
 
Henkilöstöä oli toimintayksiköittäin seuraavasti: 
 
Hallintopalvelut: kunnansihteeri, keskusarkistonhoitaja ja palvelusihteeri. 
Talouspalvelut: taloussihteeri (0,5), pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä.  
Henkilöstöpalvelut: taloussihteeri (0,5) ja kaksi palkanlaskijaa, joista toinen oli työvapaalla.  
Yhteispalvelupiste: palveluneuvoja (määräaikainen). 
 
Toimialan henkilöstö 31.12.2016 oli yhteensä 8 vakinaista henkilöä, joista toinen palkanlaskija oli 
työvapaalla. Työvapaalla olleella palkanlaskijalla oli sijainen. Vakinaisten henkilöiden lisäksi oli pal-
kattuna yhteispalvelupisteeseen edellä mainittu määräaikainen palveluneuvoja. 
 
Tunnusluvut 
 

 Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Kunnanhallituksen kokousten lukumäärä 23 21 

Vuosikate €/asukas 520 899 

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 10 9 

Käsitellyt maataloustukihakemukset,      
kappalemäärä 

 
350 

 
299 

Aktiivimaataloustilat, kappalemäärä 77 69 

Peltoa viljelyksessä keskimäärin/tila ha 20,70 20,72 

 
Talous 

 
 

 

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 85 080               85 080 88 045,47 -2 965,47

TOIMINTAKULUT -3 225 511 681 821 -2 543 690 -2 236 483,10 -307 206,90

TOIMINTAKATE -3 140 431 681 821 -2 458 610 -2 148 437,63 -310 172,37

Poistot ja arvonalentumiset -349 888               -349 888 -342 873,01 -7 014,99

LASKENNALLISET ERÄT                                           682 457,00 -682 457,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 490 319 681 821 -2 808 498 -1 808 853,64 -999 644,36

sisäiset erät

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTAKULUT -49 385 -49 385 -54 745,72 5 360,72

TOIMINTAKATE -49 385 -49 385 -54 745,72 5 360,72

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -49 385 -49 385 -54 745,72 5 360,72
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Toimintakulujen määrärahan vähennys 681.821 euroa koostuu seuraavista määrärahan muutok-
sista: eläkemenoperusteisiin eläkevakuutusmaksuihin ja varhemaksuihin varattiin määräraha kun-
nanhallituksen määrärahaan ja kyseistä määrärahaa siirrettiin lautakunnille ko. eläkevakuutus-
maksuihin 686.809 euroa, joka näkyy jäljempänä vastaavasti lautakuntien kohdalla määrärahan 
lisäyksenä. Lisäksi valtuusto päätti päätöksellään 28.1.2016 § 9 varata Pohjois-Pohjanmaan liiton 
PoPSTer -hankkeeseen 2.988 euron määrärahan, ja päätöksellään 29.4.2016 § 16 valtuusto päät-
ti varata Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta – Lapin 
kaiku -hankkeeseen 2.000 euron määrärahan vuodelle 2016. 
 
Toimintakatteen poikkeama aiheutui pääosin seuraavien toimintayksiköiden poikkeamista:  
 
- Kunnanhallituksen toimintakate alittui 78.225 euroa. Suurin osa alittumisesta aiheutui Kuntien 

eläkevakuutukselle maksettujen eläkemenoperusteisten eläkevakuutusmaksujen ja varhemaksu-
jen arvioitua pienemmästä määrästä sekä asiantuntijapalvelujen käytön arvioitua pienemmästä 
määrästä. 

- Elinkeinoneuvonnan toimintakate alittui 24.848 euroa. Tämä aiheutui pääosin seudullisen kehit-
tämisrahaston arvioitua pienemmästä maksuosuudesta. 

- Maaseutupalvelujen toimintakate alittui 28.062 euroa. Tämä aiheutui Kuusamon kaupungille 
maksetun yhteistoimintaosuuden arvioitua pienemmästä määrästä ja yritystukien arvioitua pie-
nemmästä määrästä. 

- Yhteispalvelupisteen toimintakate alittui 9.898 euroa. 
- Hallintopalvelujen toimintakate alittui 14.035 euroa. 
- Joukkoliikenteen toimintakate ylittyi 4.637 euroa. 
- Muun toiminnan toimintakate alittui 7.913 euroa. 
- Yhteistyötoiminnan toimintakate ylittyi 23.754 euroa. Ylittyminen aiheutui pääosin työterveyshuol-

lon palveluihin varatun määrärahan ylittymisestä. 
- Kirjanpidon toimintakate alittui 16.696 euroa. 
- Henkilöstöhallinnon toimintakate alittui 53.924 euroa. Suurin osa alituksesta aiheutui henkilöstö-

kulujen alittumisesta. 
- Taloussuunnittelun toimintakate alittui 9.694 euroa. 
- ICT-palvelujen toimintakate alittui 68.502 euroa. Pääosa alittumisesta aiheutui LapIT:ltä ostettu-

jen palvelujen määrärahan alittumisesta. 
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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, terveydestä ja ympäristöään tukemalla ennaltaehkäisevää terveyttä edistävää 
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 
 
Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus. Tavoitteena on kaventaa 
ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saavuttaa sekä hillitä 
kustannuksia.  
 
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maa-
kunnalle 1.1.2019. Maakunnat ovat suurempia ja niillä on taloudellisesti parempi kantokyky. Ne jär-
jestävät palvelut alueensa koko väestön kannalta tarkoituksenmukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalve-
lut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Palvelut pitää järjestää niin, että 
ne ovat oikea-aikaisia, vaikuttavia ja tehokkaita. Samalla tavoitteena on turvata lähipalvelujen saa-
tavuus sekä ihmisiä lähellä tapahtuva päätöksenteko.  
 
Uudistuksella on tarkoitus kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 
10 miljardin euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sote-uudistuksesta. 
Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi nykyaikaistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon oh-
jausta ja toimintamalleja perusteellisesti. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikutta-
vammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.  
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Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Hallinto- ja erityispalvelut (hallinto ja eläinlääkintähuolto) 

 
Henkilöstövoimavarat kohdennetaan oikein ja osaamista kehitetään palvelutarpeen mukai-
sesti.  
 
Eläinlääkintähuolto järjestettiin yhteistoiminta-alueella. 
 
Työterveyshuollon palvelut on järjestänyt Suomen Terveystalo Oy. 
 
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 osittain 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. Nuorten osalta sen sijaan järjestyivät psykiatripalvelut Rovaniemel-
tä. Asumispalveluyksikkö Cornaria Sinikellosta on ostettu 8 ympärivuorokautista asiakaspaikkaa ja 
lisäksi päivä- ja intervallipaikkoja. Sinikellon käyttöpäiviä oli vuonna 2016 yhteensä 3.265 vuoro-
kautta, joka oli 345 vuorokautta yli alkuperäisen sopimuksen. Lisäksi sosiaali- ja terveystoimi hank-
kii ostopalveluna lääkinnällisen- ja veteraanikuntoutuksen palveluita.  
 
Vuoden 2016 aikana suuhygienisti ja hammashoitaja kävivät Katajassa, Pihlajassa ja Kaislassa 
tekemässä suun terveydenhuollon kartoituksia. Tarvittaessa potilaat ohjattiin hammaslääkärin vas-
taanotolle. Hammashuollon tilastoituja asiakaskäyntejä oli vuoden 2016 aikana 5.881, näistä suu-
hygienistin hoitokäyntejä 901 ja erikoishammaslääkärien tilastoituja hoitokäyntejä 335. Erikoisham-
mashoitoon lähetettiin 9 potilasta. 
 
Helmikuussa terveyskeskuksessa aloitettiin geriatrin vastaanotot, minkä johdosta vanhuspotilaiden 
ei ole tarvinnut enää käydä OYS:n tutkimuksissa. Geriatrin vastaanottopäiviä on järjestetty tarpeen 
mukaan ja niitä on ollut 7 kappaletta vuoden 2016 aikana. Maaliskuussa 2016 terveyskeskuksessa 
otettiin käyttöön uusi ultraäänilaite. Samalla aloitettiin gynekologisten ja raskaudenajan ultraäänitut-
kimusten tekeminen omana toimintana.  
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Terveyspalvelut 

 
Avopalveluiden kehittäminen hoitotakuun toteutumisen mukaisesti. Hoidonporrastuksen 
oikeanlainen toteuttaminen ja työprosessien sisällöllinen kehittäminen asiakaslähtöisesti.  
 
Laboratorio toimi vuoden aikana sekä analyysi että näytteenottolaboratoriona, henkilöstötilanteen 
mukaan. Osa näytteistä on vuoden aikana analysoitu Oulussa laitevian vuoksi. Laboratoriossa 
työskentelee yksi bioanalyytikko ja näytteenottaja lähihoitaja. Lisäksi poliklinikan yksi lähihoitaja 
toimii näytteenottajana aamupäivisin.  

 
Radiologia toimi arkipäivisin remontin (syksy 2015) valmistumisen jälkeen. Viikonloppuisin ja iltaisin 
oli röntgenhoitaja tarvittaessa käytettävissä. Röntgenhoitajan vastuualueeseen kuuluu myös sydän-
filmin sekä rasitus EKG:n ottaminen yhdessä poliklinikan sairaanhoitajan kanssa. Mammografian 
seulontatutkimukset tehtiin keväällä röntgenin tiloissa. 
 
Kuntohoitajan jäätyä eläkkeelle on hänen sijaisenaan aloittanut fysioterapeutti, jonka työpanosta on 
painotettu kotihoitoon. Työkuva on edelleen muotoutumassa. Vireillä on tiivis yhteistyö fysiotera-
peuttien, vuodeosaston ja kotihoidon henkilöstön kanssa. Yhteistyössä korostuvat vuodeosaston 
kuntoutussairaala -malli, hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75-vuotta täyttäneille, kotihoidon hyvin-
vointihotelli -malli ja tiedottamisen tehokkuus.  
 
Äitiysneuvolan ydintehtävänä on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten 
paras mahdollinen terveys. Pyrkimyksenä on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden var-
hainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen, tehokas hoito ja kuntoutus. Äitiysneuvolassa teh-
dään raskausviikolla 26 koko perheen laajaterveystarkastus. Äitiysneuvolassa oli alkuvuodesta 
normaalia vähemmän asiakkaita, tilanne normalisoitui loppu vuodesta. Neuvolassa on tehty työkes-
kuksen työntekijöiden terveystarkastukset. Tarkastukset osoittautuivat hyvin tarpeellisiksi. Ensim-
mäistä lasta odottaville vanhemmille on pidetty alkuvuodesta yksi lastenhoitotunti osana perheval-
mennusta.  
 
Lastenneuvolajärjestelmä on tärkeä osa terveyttä edistäviä peruspalveluja. Lasten fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ja kehityshäiriöiden varhainen toteami-
nen ovat neuvolan perustehtäviä. Lastenneuvolassa oli vuonna 2016 asiakkaan noin 230 lasta. 
Joulukuun loppuun mennessä syntyi 20 lasta.  
 
Lapset puheeksi – keskustelua tarjotaan 2-vuotis neuvolakäynnillä niille perheille, joille sitä ei ole 
tehty esimerkiksi päivähoidossa. Vuoden loppuun mennessä oli keskusteluja käyty 6 perheen kans-
sa.  
 
Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1, 5. ja 8. luokan terveys-
tarkastukset ovat laajoja. Laajat terveystarkastukset tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyös-
sä. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvon-
ta. Opiskelijaterveydenhuollossa laajat terveystarkastukset tehdään kaikille opintonsa aloittaville. 
Terveydenhuolto ja oppilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä opiskelijahuoltoryhmissä. Terveydenhoita-
jan sairasvastaanotto oli OSAO:n ja lukion yksiköissä kerran viikossa. Kouluterveydenhoitaja on 
osallistunut säännöllisesti koulujen oppilashuoltoryhmiin. Kouluilla tehtiin toukokuussa 2016 koulu-
ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastus.  
 
Neuvolan perhetyössä on näkynyt poikkeuksellisen alhainen syntyvyys. Terveydenhoitajan kanssa 
tehtäviä vauvaperhekäyntejä kuukauden ikäisen vauvan perheeseen on ollut edellisvuotta vähem-
män. Neuvolan perhetyöntekijän ja psykologin organisoiman Peppi ja Eemeli ryhmän aloitussemi-
naarissa oli vieraana Juha Järvinen. Ryhmään osallistui noin 20 vanhempaa. Ryhmä kokoontui ke-
vään aikana Päätalokeskuksessa. Tyrövaaran rauhanyhdistyksellä pidetyssä sisarillassa oli noin 15 
osallistujaa. Perhetyöntekijä on antanut perhevalmennustunteja ensisynnyttäjille vanhemmuuteen ja 
parisuhteeseen liittyvissä asioissa.  
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Syyskuussa aloitettiin perheliikuntaryhmä Peppi ja Eemeli. Ryhmä on suunnattu koko perheelle. 
Vapaa-aikatoimi on toiminnassa mukana. Perhekerho on vakiinnuttanut paikkansa kirjastolla ja toi-
mintaa suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Satuhetket ja nukketeatteri sekä liikunnallinen 
toiminta ovat erittäin suosittuja.  Päihdetyöntekijä ja hammashoitaja ovat käyneet antamassa infoa 
vanhemmille. Lapset puheeksi keskusteluja on käyty uusissa perheissä.  
 
Psykososiaalisissa palveluissa ovat koulutusrintamalla olleet keskiössä monialaisen kriisikoulutuk-
sen järjestäminen laajalle osallistujajoukolle sekä kohdennettu diagnoosikoulutus neuropsykiatri 
Asko Niemelän toimesta sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille. Molemmat koulutukset perus-
tuvat laadittuun ja hyväksyttyyn mielenterveys- ja päihdetyön strategiaan. Kriisikoulutuksen tavoit-
teena on tuoda kriisityö kansalaistaidoksi työntekijöillemme. Tavoitteena on lisäksi, että Taivalkos-
ken kriisityön akuuttiosuus päivitetään nyt saatavien tietojen ja kokemusten sekä tarpeiden pohjalta. 
Diagnoosikoulutuksen tavoitteena on ollut lisätä työntekijöiden ymmärrystä asiakkaiden voinnin ar-
vioimisesta ja ymmärtämisestä.  
 
Kevään aikana psykologi osallistui kipupoliklinikkatyön käynnistämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi 
vuodeosaston kuntoremonttiviikkoon liittyen on psykologi pitänyt alustuksia mielen hyvinvoinnista. 
Psykologin terapia-asiakkaat ovat olleet pääsääntöisesti kipuasiakkaita, ennaltaehkäisevästä näkö-
kulmasta tavattavia tai ihmisiä, joilla on esimerkiksi eläkeprosessi kesken. Valtaosin psykologin te-
rapiatyö on keskittynyt lapsiin ja nuoriin. Erittäin haasteellisesti käyttäytyvien lasten kohdalla on 
hankittu perheisiin suuntautuvaa toimintaterapiaa Ilotoimelta.  
 
Ikääntyneiden mielenterveyspalveluiden kävijämäärät ovat kasvaneet. Potilaita on tullut vuodeosas-
tolta, kotipalvelun piiristä, kotoa ja omaisten taholta. Yksinäisyys, vanhenemisen pelko, pärjäämät-
tömyys ja muistisairaudet ovat esimerkkeinä käyntien taustalla. Kotihoidon palveluihin saatiin van-
huspuolelle oma mielenterveyteen erikoistunut lähihoitaja. Kyseiset asiakkaat ohjataan hänen vas-
taanotolle, hän tekee myös kotikäyntejä. Vanhusten mielenterveystyön asioissa järjestettiin psyko-
logi, psykoterapeutti Marja Saarenheimon koulutus kaikille ikääntyvien parissa työskenteleville.  
 
Päihdetiimi on kokoontunut kerran kuukaudessa. Tukitiimi (tukee mielenterveys- ja päihdekuntou-
tuksen asiakkaita) koostuu puolestaan tukiasumisen palveluohjaajasta ja sosiaalityötekijästä. Päih-
depsykiatri palvelut saadaan videovälitteisesti Kuusamosta. Korvaushoitoasiakkaita on ollut kaksi.  
 
Päihdetyöntekijä ja kuraattori järjestivät kolme kertaa mindfulness tunnit abiturienteille ja kerran 
lukion 1 ja 2 luokkalaisille. A-kilta on järjestänyt vuoden aikana tapaamisia, tapahtumia ja retkiä, 
sekä kehittämispäivän. Erityisryhmille järjestettiin leiri Jokijärvellä leirikeskuksessa kaksi kertaa 
vuoden aikana. Osallistujia oli noin 20/kerta. Toukokuussa järjestettiin mielenterveys- ja päihdestra-
tegian kuntainfo yläkoulun salissa. Puhujana tilaisuudessa oli kokemusasiantuntija Päivi Storgård.  
 
Kotihoidon toimintaa on kehitetty edelleen kotona asumista tukevaksi. Ikäihmisten omatoimista ko-
tona asumista on tuettu tarpeen mukaisilla kotikäynneillä. Katajan henkilöstö on perehdytetty niin, 
että jokainen voi tehdä työvuorossaan kaikkia kotikäyntejä. Lisäksi Katajassa on otettu käyttöön 
sairaanhoitajan vastaanotto tiistaisin ja keskiviikkoisin. Keskiviikkoisin Katajassa toimii päivätoimin-
ta, jota suunnitellaan jokapäiväiseksi toiminnaksi. Katajan ovet ovat avoinna ns. päivähoidon tar-
peessa oleville asiakkaille. Palveluasuntohakemukset ovat vähentyneet kotihoidon kehittämisen 
myötä.  
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Kotihoidon kehittämisen myötä on resursseja siirretty kenttätyöhön asiakkaiden kotiin. Lähihoitaja 
on aloittanut oman työnsä ohella virikevastaavan tehtävässä. Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki 
ikäihmiset.  
 
SPR on jatkanut ulkoilutuksia päivittäin useamman henkilön toimesta. Vapaaehtoiset ovat jalkautu-
neet eri yksiköiden välillä ja kaikki halukkaat ovat päässeet ulkoilemaan sekä virkistäytymään vaik-
ka teatteriin. Eläkeläiset ovat käyneet laulamassa asukkaiden kanssa. Seurakunnan hartaudet ovat 
Katajassa parin viikon välein keskiviikkoisin.  
 
Omaishoitajia oli koko vuoden aikana 97. Hoidettavia oli 100. Uusia toimeksiantosopimuksia tehtiin 
9 ja arvonlisäverottoman sosiaalipalvelun päätöksiä 11 kappaletta. Hyvinvointia edistäviä HyKo ko-
tikäyntejä tehtiin 56. Muistikahvila kokoontui Katajanpirtissä joka toinen viikko, ikäkammari oli puo-
lestaan avoinna keskiviikkoaamuisin.  
 
Terveyskeskuksen vuodeosastolla on 34 potilaspaikkaa. Palvelurakennetta on uudistettu kuntou-
tussairaala tyyppisesti, kuntoututtavan työotteen mallia hyödyntäen. Malli palvelee kaikkia hoidossa 
olevia asiakkaita. Osastolla tarjotaan akuuttia lyhytaikaishoitoa, erikoissairaanhoidon jatkohoitoa ja 
kuntoutus- ja vuorohoidon paikkoja sekä pitkäaikaishoidon ja saattohoidon potilaspaikkoja.  
 
Koko vuoden keskimääräiseksi käyttöasteeksi muodostui 80,1 %, hoitopäiväkertymä oli 8.197, jois-
ta lyhytaikaisasiakkaiden hoitopäiviä 5.231. Ulkopaikkakuntalaisten hoitopäiviä oli 306. Keskimää-
räinen hoitovuorokausien pituus oli 9,1 vuorokautta. Omaishoitajien vapaapäivien jaksoilla oli 18 
asiakasta (317 hoitovuorokautta).  
 
Vuodeosastolla kuntoutetaan ihmisiä takaisin kotiin ja työhön. Toiminta on näkynyt vuodeosaston 
arjessa toimintakulttuurin ja asenteen muutoksena. Kuntouttavasta työotteesta on tullut yhteinen 
tapa tehdä työtä. Asiakkaan oma osallisuus ja voimavaralähtöisyys ovat lisääntyneet. Moniammatil-
linen yhteistyö on tullut osaksi turvallista kotiutusprosessia, kotiutushoitajan, fysioterapeutin ja koti-
hoidon työntekijöiden välillä.  
 
Sosiaalipalvelut 

 
Sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan/perheen elämänhallinnan ja omatoimisuuden edistä-
minen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Sosiaalihuoltolain mukaiset sosiaalipalvelut järjes-
tetään asetuksen mukaisesti ja asetetuissa aikarajoissa.  
 
Uudistuneen sosiaalihuoltolain muutokset tuleva jatkossa yhä enemmän siirtämään painopistettä 
ehkäiseviin palveluihin ja sosiaalihuoltolain mukaisiin peruspalveluihin ilman lastensuojelun asiak-
kuutta. Sosiaalihuoltolaissa korostuu palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen merkitys kaikilla 
sosiaalipalveluiden osa-alueilla. Sosiaalihuoltolain muutoksista osa tuli voimaan vuoden 2014 alus-
ta ja osa 1.4.2014 ja loput muutokset 1.1.2016 alkaen.  
 
Tolokuntuvalla asiakasmäärä on lisääntynyt vuoden 2016 alusta. Työtoiminnan ohjaajan apuna on 
työskennellyt lähihoitaja ja työllistämistuella palkattu apuohjaaja. Toiminta on keskittynyt mielek-
kään sekä kuntouttavan työ- ja päivätoiminnan kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 
Kirpputori- ja kahvilatoimintaa sekä muuta elämänhallintaa tukevaa toimintaa on ideoitu yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Tuvalla on omat Facebook-sivut, joita asiakkaat ylläpitävät. Asiakkaiden osalli-
suuden lisääminen on ollut tärkeänä tavoitteena.  
 
Tolokuntuvan lisäksi kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut henkilöitä muun muassa päivähoidos-
sa, nuorten työpaja Savotassa, 4H-yhdistyksessä, teknisissä palveluissa ja ryhmäkoti Tuikussa. 
Työtoiminnan ohjaaja tekee laajaa moniammatillista yhteistyötä asiakkaiden asioissa ja asiakkaiden 
kanssa palveluohjauksellisin menetelmin. Asiakkaalle tehdään alkuhaastattelu, väliarviointi ja lop-
puarviointi. Työtoiminnan ohjaaja on mukana asiakkaiden aktivointisuunnitelmien tekemisessä TE-
toimiston kanssa. 
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Perhetyötä on järjestetty sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna että lastensuojelun asiakas-
perheille. Perhetyön piirissä on ollut yhteensä 56 lasta. Perhetyötä on tehty sekä yksilö-, perhe- että 
ryhmätoimintana.  
 

 2013 2014 2015 2016 

Perustoimeentulotuki 481.511,59 425.368,97 362.759,00 296.204,60 

Täydentävä toimeentulotuki 66.640,07 54.879,71 46.220,07 37.330,76 

Ehkäisevä toimeentulotuki 12.725,79 6.371,32 6.489,00 15.838,88 

 
Aktivointisuunnitelma 34  

Kuntouttavan työtoiminta  31 asiakasta 2.030 toteutunutta työpäivää 

Aurausavustus 1 kpl  

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu 92 henkilöä 1.624 yhdensuuntaista matkaa 

Toimeentulotukitalouksia 218 kotitaloutta alle 25-vuotiaita 45 

Välitystiliasiakkaita 32   

Päihdehuollon laitoskuntoutusvuorokaudet 44 hoitopäivää 2 asiakasta 

 
Myönteisiä toimeentulotukipäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 969 kpl ja kielteisiä 79 kpl. 
Toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla on edelleen jatkettu tehostettua palveluohjausta, kokonaisti-
lanteen selvittelyä ja arviointia sekä moniammatillista yhteistyötä. Asiakkaita on pyritty tehokkaasti 
ohjaamaan koulutukseen ja muihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin sekä tarvittaessa työ- ja 
toimintakyvyn arviointiin ja eläkeselvittelyihin.  
 
Päihdehuollon laitoskuntoutusjaksolla on ollut yksi huoltaja lapsensa kanssa. Päihdehuollon avohoi-
toa on voitu toteuttaa tehokkaasti päihdetyöntekijän kanssa yhteistyössä. Avohoitoon panostaminen 
on vähentänyt laitoshoidon tarvetta. Kuntaan perustettiin loppuvuodesta asunnottomille päihdeon-
gelmaisille asuntola, jossa vuodenvaihteessa oli neljä asukasta.  

 
Lastensuojeluilmoituksia 44 kpl 28 lasta   

Lapsen kiireellisiä sijoituksia 4 Huostaan-
otettuja lapsia 5 

Perhe- 
hoidossa 1  

Laitos- 
hoidossa 3  

Avohuollon tukitoimena 1    

Jälkihuollossa 4    

LS-perhetyön asiak. 29 perhettä 63 lasta 
 

  

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

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen 5 kpl    

Lapsen huoltosopimuksia ja tapaamis-
sopimuksia 

 
3 kpl 

11 pelkästään 
huoltosopimus 

  

Elatussopimuksia 40 kpl    

 
Lastensuojelulain asettamia määräaikoja on pystytty pääsääntöisesti noudattamaan. Ilmoitusten 
määrä on pysynyt suunnilleen samana viimeiset vuodet. Lastensuojeluilmoitusten perusteella tehdyt 
palvelutarpeen arvioinnit on tehty sosiaalityöntekijä – perhetyöntekijä työparina hyödyntäen muita 
yhteistyötahoja.  
 
Tukiperhe/tukihenkilötoimintaa on järjestetty 13 lapselle. Lisäksi kahdelle nuorelle on palkattu henki-
lökohtainen avustaja kouluun yhdessä sivistystoimen kanssa.  
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Henkilökohtainen apu 12 asiakasta  

Kuljetuspalvelu 58 asiakasta 1.624 matkaa 

Asunnon muutostyöt 19 asiakasta  

Ryhmäkoti Tuikku 10 asiakasta  

Tahkokankaan palvelukeskus 0 asumispalvelupaikkaa ostopalveluna  

Työtoiminnassa 33 asiakasta  

Päivätoiminnassa 13 asiakasta  

 
Työkeskuksessa käy 33 asiakasta, 1-5 päivään viikossa. Avotyötoiminnan piirissä käy lähes puolet 
asiakkaista yhdestä tunnista neljään päivään viikossa.  
 
Kahdelle nuorelle on järjestetty perhehoito opiskelun ajalle toiselle paikkakunnalle. 
 
Toimintapiste Töpinässä on tällä hetkellä 13 asiakasta. Toimintaa on kehitetty monipuolisempaan ja 
kuntouttavampaan suuntaan. Asiakkaille on suunniteltu yksipuoliset viikko-ohjelmat. Luovin aikana 
syntyneet avotyösuhteet on saatu jatkumaan edelleen. 
 
Erityisryhmien tukiasumista on edelleen kehitetty. Toiminnan laajetessa on palkattu sijaisia ryhmä-
kotiin, jotta asiakkaiden palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan. Ryhmäkoti Tuikun asiakkaiden 
määrä on pysynyt ennallaan. Tilapäispaikkaa käyttää 11 kotona asuvaa asiakasta.  
 
Luovin erityisammattioppilaitoksen Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava -linja päättyi kesä-
kuun alussa. Kahdeksan linjalla opiskellutta asiakasta siirtyivät takaisin työkeskuksen ja toimintapis-
teen piiriin.  
 
Suomessa on valtakunnallisena tavoitteena pitkäaikaisen laitosasumisen vähentäminen, jopa lopet-
taminen vuoteen 2020 mennessä. Taivalkosken kehitysvammahuolto ei käytä enää Tahkokankaan 
palvelukeskuksen pitkäaikaissijoituspalveluita. Vuoden alusta kunta ostaa asumispalveluita Mikeval-
ta, Attendolta ja Caritakselta.  
 
Kotona asuvien henkilöiden tutkimusjaksot toteutetaan edelleen Tahkokankaan palvelukeskuksessa 
tai kuntakäynteinä omalla paikkakunnalla tai lähikunnissa.  
 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

85 

 
Toiminnan muu toteutuminen 
 
Hallinto- ja erityispalvelut  
 
Sosiaali- ja terveystoimen taloudesta on raportoitu sosiaali- ja terveyslautakuntaa kuukausittain ko-
kouksessa. Valtuustolle ja kunnanhallitukselle on toimitettu raportit kunnan vuosikellon mukaisesti.  
 
Lääkäripalvelut  
 
Arviointikohde Tavoitetaso 

2016 – 2019  
Tavoite 2016 

 

Arviointi 

1. Hoitoon pääsy 
 
 

2. Ostopalveluiden 
kustannukset 
 

3. Hammashuolto 
 
 

4. Työterveyshuolto 

100 % 
 
 
Hillitty kasvu suunnitel-
mavuosina. 
 
100 % 
 
 
Toteutus Terveystalon 
toimesta. 

Hoitotakuun mukaisesti. 
 
 
Tilanne raportointi kuu-
kausittain lautakunnassa. 
 
Hoitotakuun mukaisesti. 
 
 
Varhaisen tuen mallin 
periaatteella toimiminen. 

Toteutunut hoitotakuun 
mukaisesti. 
 
PPSHP:n laskutus toteutui 
alle suunnitellun. 
 
Toteutunut hoitotakuun 
mukaisesti. 
 
Toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 

 
Vuonna 2016 Taivalkosken terveyskeskuksen lääkäritilanne oli varsin hyvä. Huhtikuussa ja touko-
kuussa oli työssä 3 lääkäriä, muun ajan vuotta 4 virkaa oli täytetty viranhaltijoilla ja viransijaisilla. 
Kesällä 2016 terveyskeskuksessa työskenteli 2 lääketieteen kandidaattia kesä- ja heinäkuun ajan. 
 
Suun terveydenhuolto Taivalkosken kunnassa on ulkoistettu Coronarialle 1.3.2015 lähtien. Vuosi 
2016 oli siten ensimmäinen kokonainen vuosi Coronarian hammashoidon piirissä. Vuoden aikana 
hoitojonon pituus oli väliaikaisesti pitkä. Hoitotakuussa on kuitenkin toteutunut. Vuoden loppuun 
mennessä hoitojono saatiin lyhenemään 1 – 3 kk mittaiseksi. Särkytilanteissa hoitoon pääsee sa-
mana tai seuraavana arkipäivänä ja ei kiireellisissä esimerkiksi lohkeamistilanteissa, joihin ei liity 
särkyä pääsee viikon kuluessa usein jo samana päivänä. Asiakastyytyväisyys asteikolla 0 – 5 on 
ollut 4,4.  
 
Terveystalo jatkaa työterveyshuollon palveluntuottajana. Lakisääteisiä työterveyshuollon tarkastuk-
sia on tehty työyksiköissä ja myös omaishoitajilla on ollut mahdollisuus käyttää työterveyshuollon 
palveluita. Alueella toimivilla yrityksillä on järjestämissopimuksen mukaisesti mahdollisuus hankkia 
työterveyshuollon palveluta samalta toimijalta kuin kunnan työntekijöille hankitaan.  

 
Henkilöstö ja asiakastyytyväisyyttä on mitattu monin erikeinoin. Asiakkailta on kysytty palautetta 
erilaisin asiakastyytyväisyyskyselyin ja Webropol -hymynaamakyselyllä. Työtyytyväisyyttä on mitat-
tu eri yksiköissä työntekijöiden fiilismittarilla ja kaikkia kunnan työntekijöitä koskeneella Party            
-kyselyllä.  
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Terveyspalvelut  

 
Arviointikohde Tavoitetaso 

2016 – 2019  
Tavoite 2016 
 

Arviointi 

1. Pitkäaikaissairauksien omahoitaja-
järjestelmän vakiinnuttaminen eri sai-
rausryhmiin 

 
 
 
 
2. Tehtävien siirto lääkäriltä hoitajille 
 
 
 
3. Aktiivinen ryhmätoiminta 

 
4. Palveluohjaus 

 
 
 
 

5. Terveyskeskuksen laitoshoito 
 
 
 

6. 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 128/vuosi. 
 
Toimintakyvyn kokonaisuu-
den huomioiminen arvioin-
nissa. 
 
 
Pitkäaikaisasiakkaiden 
määrä laskee 5 – 10 poti-
laspaikkaa. 
 
Moniammatillinen työote.   
 
 

DM 100/259, 
reuma 225/10, 
astma 50, uniap-
nea 60/225, RR 
6/6, holter 30/30, 
avanne 6/24. 
 
471/429 
 
 
 
51/763 
 
Palvelun tarve ja 
sisältö vastaavat 
asiakkaiden toi-
mintakykyä. 
 
Tavoitteeseen on 
päästy. 
 
 
Monitoimijuutta on 
edelleen kehitetty 
kaikilla sote:n osa-
alueilla. 

 
Poliklinikan toimintaa on kehitetty edelleen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin järjestämän hy-
väpotku -hankkeen kautta. Asiakaslähtöiseen palveluun on saatu joustavuutta. Lääkäreiden ajanva-
rausvastaanotolle on päässyt 1 – 2 viikon kuluessa. Päivystysvastaanotolle pääsi puolestaan hoi-
don tarpeen arvioinnin mukaan yleensä jo saman päivän aikana. Päivystävän sairaanhoitajan lää-
kärin konsultaatiomahdollisuus on tuonut joustavuutta potilastyöhön.  
 
Neljän sairaanhoitajan työpanos mahdollistaa omahoitovastaanottopäivien toteuttamisen. Hoitajan 
vastaanottokäynneillä on ollut keskimäärin 8 – 10 potilasta/päivä.  
 
Kutsunta- ja pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ovat siirtyneet terveydenhoitajille neuvolaan. 
Diabetesvastaanotolle on tällä hetkellä pisimmät jonot, jotka puretaan kevään 2017 aikana. Kipuhoi-
tajan vastaanottotyötä kehitetään edelleen. Poliklinikan hoitajat voivat varata aikoja psykiatristen 
sairaanhoitajien ajanvarauskirjalta tarvittaessa.  
 
Fysioterapiassa toimi 4 eri ryhmää (allas-, reuma-, neuro ja hemiryhmä), lisäksi syyskaudella aloi-
tettiin kuntosaliohjaus Katajan, vanhustentalon, Kaislan ja Pihlajan asukkaille. Fysioterapian tilojen 
remontointi on saatu päätökseen ja fysioterapian toiminta on alkanut remontoiduissa tiloissa touko-
kuussa. Sali on myös vuodeosaston käytössä ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä. Avoi-
met ovet tukevat kuntoutussairaala toimintamallia.  
 
Palvelusetelin käyttöönotto on tuonut merkittävän, monipuolisen lisän kunnan palvelutuotantoon. Se 
on lisännyt kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja mahdollistanut asiakkaiden kotona asumi-
sen myös sivukylillä. Noin kolmasosa 99 omaishoitajista on valinnut omaishoidon tuki- ja hoivapal-
veluseteliä lakisääteiseen (3 vrk/kk) vapaan vaihtoehdoksi.  
 
Toiminnassa näkyy suunnan muutos pitkäaikaishoidosta lyhytaikaiseen kuntouttavaan hoitoon. Pit-
käaikaishoidossa oli vuoden lopussa 5 asiakasta. ”Sairaala ei ole kenenkään koti” -periaate on to-
teutunut tavoitteellisesti. Vuoden 2016 aikana ei tehty yhtään pitkäaikaishoidon päätöstä. 
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Sosiaalipalvelut  
 
Arviointikohde Tavoitetaso  

2016 – 2019  
Tavoite 2016 

 

Arviointi  

 
1. Yhteistyö asiakas-

työssä 
 

2. Syrjäytymisuhan 
alaiset asiakkaat 

 
 
 
3. 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.  

 
Sosiaaliseen kuntoutukseen (päivätoiminta ja avotyö) on osallistunut 8 henkilöä, toteutuneita työ-
päiviä on 308, työpisteinä Tolokuntupa, nuorten työpaja Savotta ja ryhmäkoti Tuikku.  
 
Voimavarat ja tunnusluvut 
 
Toimialan henkilöstö oli 31.12.2016 yhteensä 156,5 henkilötyövuotta, joista 108 oli vakinaisia ja 
määräaikaisia 48,5. Henkilöstömäärä on 2,5 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuotena 
vastaavana aikana. Vakinaisten määrä on lisääntynyt 2 työntekijällä ja määräaikaisten 2,5 henkilö-
työvuodella.  
 
Vakinaisia oli virka/työvapaalla 25 henkilöä. Sairaslomia oli 3.573 päivää, joka on 338 päivää 
enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työtapaturmia oli 176 päivää, joka on 12 päivää enem-
män 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. 
Työyksiköillä on ollut mahdollisuus osallistua työyksiköiden omiin virkistyspäiviin sekä sosiaali- ja 
terveystoimen yhteisiin.  
 
2015 vuoden loppu puolella aloitettiin sosiaali- ja terveyspalveluissa tiistaikoulutukset, jonka tavoit-
teena on osaamisen ja tiedon jakaminen organisaation sisällä.  
 
 
Talous 
 
Sosiaali- ja terveystoimen tulot muodostuvat pääsääntöisesti asiakasmaksuista, myytävistä palve-
luista ja vuokrista. Toimintatuottojen (myynti-maksutuotot) osalta jäätiin suunnitelmasta reilut 
162.000 euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä ei taksoja tarkistettu vuoden 2016 aika-
na. Vuodeosaston käyttöaste jäi 80,1 % johtuen terveyskeskuksen remontista, jolloin vuodeosaston 
tiloista osa oli poliklinikan käytössä. Näin ollen koko vuoden hoitopäiväkertymä ja tulot laskivat. So-
siaalipalvelumaksut jäivät myös noin 81.000 euroa alle suunnitellun, johtuen maksujen huojennuk-
sista, mitä osalla asiakkaista on jouduttu tekemään sekä siitä ettei asiakasmaksuja tarkistettu. 
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Taivalkoskella ei ollut vuoden 2016 aikana yhtään niin sanottua kalliin hoidon potilasta hoidettavana 
PPSP:ssä. Vuoden lopussa tuli maksettavaksi 139.882,01 euron lisälasku. Muutoin PPSHP:n ostot 
alittuivat yli 700.000 euroa. Peruserikoissairaanhoidon palveluita hankittiin yhteistoimintasopimuk-
sen puitteissa Kuusamosta, josta vastaavat palvelut saatiin OYS edullisemmin. Kokonaisuudessaan 
ostopalvelut alittuivat 235.698,35 euroa.  
 
Omaishoidontuki ylittyi 181.000 euroa. Menoja lisäsi ikääntyvien palvelujen kehittämiseen liittyvä 
palvelurakenteen muutos. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena on oikaista palvelurakennetta 
laitoshoidosta, kotona asumisen mahdollistamiseen sekä tarjota asiakkaille vaihtoehtoja palveluita 
valittaessa. Esimerkkinä tästä on, että vuoden 2016  aikana ei tehty yhtään pitkäaikaishoidon pää-
töstä.  
 
Henkilöstökulut alittuivat 285.000 euroa, samoin perustoimeentulotuki 103.000 euroa. 
 
Investoinnit: Terveyskeskuksen remontin kolmas ja viimeinen osa jatkui vuonna 2016. Palvelukes-
kus Katajan tiloja remontoitiin suunnitellusti. 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 pysyi annetussa raamissa. 
 

 
 

 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 2 132 500               2 132 500 1 969 808,90 162 691,10

TOIMINTAKULUT -16 562 591 -399 774 -16 962 365 -16 684 411,63 -277 953,37

TOIMINTAKATE -14 430 091 -399 774 -14 829 865 -14 714 602,73 -115 262,27

Poistot ja arvonalentumiset -130 934               -130 934 -118 163,55 -12 770,45

LASKENNALLISET ERÄT                                           -367 795,00 367 795,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 561 025 -399 774 -14 960 799 -15 200 561,28 239 762,28

sisäiset erät

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 2 500 2 500 2 301,53 198,47

TOIMINTAKULUT -865 632 -865 632 -820 421,33 -45 210,67

TOIMINTAKATE -863 132 -863 132 -818 119,80 -45 012,20

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -863 132 -863 132 -818 119,80 -45 012,20
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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 
 
Opetushallitus julkaisee syksyllä 2016 uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka 
pohjalta päivitetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä ryhmä- ja yksilötasoisia 
asiakirjoja. Opetushallituksen linjausten mukaiset asiakirjat tulee olla käytettävissä syksyllä 
2017.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelmaa työstävä suunnittelutyöryhmä on moniammatillinen. Ensimmäinen 
Vasu -työryhmän kokous on pidetty. Uudistukseen liittyen on osallistuttu koulutuksiin. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset vasu -keskustelut, joihin lapset puheeksi                   
-keskustelu on yhdistetty, pyritään käymään kaikille lapsille hoidon alkuvaiheessa. Jatkossa 
lasten vasut päivitetään vähintään kerran vuodessa ja lapset puheeksi -keskustelu käydään 
tarpeen mukaan. 
 
Päivähoidon sisällön kehittämistä jatketaan yhteistyössä Oulun yliopiston 
varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. 
 
Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opettaja on vieraillut Taivalkoskella keväällä ja syksyllä. 
Lasten sosiaalisten taitojen kehittämiseen on panostettu ohjauksessa. Kiusaamisen ehkäisyn 
suunnitelma on loppuhiomista vaille valmis. Lasten liikkumista on edelleen lisätty muun muassa 
säännöllisillä salivuoroilla. 
 
Lisääntyneeseen erityisen tuen tarpeeseen vastaamiseksi palkataan kuntaan oma 
pedagogisen koulutuksen saanut erityislastentarhanopettaja 1.8.2016 alkaen.  
 
Kunnanhallitukselta haettiin lupa keväällä erityislastentarhanopettajan palkkaamiseksi. Toimi 
julistettiin haettavaksi kevään aikana, mutta hakijoita kyseiseen paikkaa ei ollut. 
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Vanhempien osallisuutta pyritään lisäämään järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja lisäämällä 
tiedotusta. Yhteistyötä muun muassa neuvolan, sosiaalitoimen, esikoulun ja eri 
kuntouttavien työntekijöiden kanssa pidetään yllä ja pyritään siihen, että tieto perheistä ja 
lapsista kulkee tarkoituksenmukaisesti eri toimijoiden välillä.  
 
Päivähoito on ollut mukana moniammatillisessa Huoli-tiimissä, joka kokoontuu vähintään joka 
toinen kuukausi tarvittaessa useamminkin.  
 
Toteutetaan päivähoidon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018. 
 
Toteutettu kehittämissuunnitelmaa. 
 
Perusopetus 
 
Laaditaan perusopetuksen opetussuunnitelmat ja otetaan ne käyttöön alakouluilla 1.8.2016. 
Yläkoululla uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.8.2017 alkaen. 
 
Opetussuunnitelmia ja siihen liittyviä ohjeistuksia tehtiin kevään aikana. Perusopetuksen ja esiope-
tuksen opetussuunnitelmat hyväksyttiin kesäkuun lautakunnassa ja ne on otettu käyttöön syysluku-
kauden alussa. 
 
Opetuksen laitekantaa ja ohjelmistoja pidetään ajan tasalla siten, että tietotekniikan käyttö 
opetuksessa on mahdollista mahdollisimman monelle opettajalle ja oppilaalle. Mobiililaittei-
den ja sähköisten materiaalien käyttöä opetustoiminnassa pyritään lisäämään. 
 
Sähköisiä opetusmateriaaleja ja kirjoja on hankittu. Sähköiset materiaalit korvaavat jossain määrin 
perinteisiä kirjoja jatkossa. Opettajat kaipaavat lisää mobiililaitteita ja niitä on hankittu syyslukukau-
den aikana. Laitteiden ylläpidon helpottamiseksi on pidetty neuvottelu LapIT:n kanssa. 
 
Vertaissovittelu-, kummi- ja tukioppilastoimintoja jatketaan. Lapset puheeksi -työmalli va-
kiinnutetaan käyttöön. Laaditaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma moniammatilli-
sesti ja huolehditaan toimenpiteiden käytäntöön viemisestä. 
 
Edellä mainittuja toimintamalleja on käytetty. Lapset puheeksi -työmallia on käytetty keskimäärin 80 
% pidetyissä huoltajavarteissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty. 
 
Huolehditaan henkilöstön jaksamisesta. Noudatetaan sivistyspalvelujen henkilöstön hyvin-
vointi- ja täydennyskoulutussuunnitelmaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Edel-
leen pyritään tukemaan tarpeen mukaisesti muun muassa erityisopettajaksi kouluttautumis-
ta muuntokoulutuksen avulla sekä järjestämään opettajille työnohjausta.  
 
Kehityskeskustelut on pidetty keväällä. Party-hyvinvointikyselyn sekä työsuojelutarkastuksen yhtey-
dessä pidetyn Valmeri-kyselyn mukaan opettajat ja avustajat jaksavat työssään erinomaisesti. Työn 
kuormitustekijät ja työstressi koetaan keskimääräistä pienempänä. 
 
Jatketaan Kalevala/Kalevipoeg –NordPlus -hanketta Illukan koulun kanssa. 
 
Taivalkosken alakoulun nuoria vieraili viikolla 16 Illukassa NordPlus -hankkeen merkeissä.  
 
Toteutetaan koulujen kehittämissuunnitelmia vuosille 2016 – 2018. 
 
Kehittämissuunnitelmia on toteutettu muun muassa siten, että opettajille on järjestetty virkistystilai-
suuksia keväällä ja sisäilma-asioihin on paneuduttu. 
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Toisen asteen koulutus, lukio 
 
Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Opiskelijahuoltoa pyritään kehittämään 
entistä ennakoivampaan suuntaan. Hyvänä apuna mukana on kuraattorin lisäksi etsivä, joka 
myös suuntaa toimintaansa ennaltaehkäisevään työhön muun muassa huomioiden asunto-
lassa asuvat nuoret. 

Opiskelijahuoltoryhmä on kokoontunut huhtikuussa jakson vaihtumisen jälkeen. Kuraattori on pe-
rehdyttänyt opiskelijoita oppituntien yhteydessä siihen, miten mindfullness voi auttaa muun muassa 
stressinhallinnassa ja hyvinvoinnissa. 

Lisätään sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä opetuksessa. Jatketaan yhteistyötä pien-
ten lukioiden verkoston ja eLukio-verkoston kanssa. 
 
Kehityskeskusteluissa huhtikuussa on pohdittu tulevan lukuvuoden sähköisten materiaalien valin-
taa. eLukioverkoston yhteisessä kokoontumisessa 8.4. on suunniteltu tulevaa lukuvuotta. 
 
Lukion opettajat ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat saaneet käyttöönsä henkilökohtaiset 
hybriditietokoneet. Pakollisten reaaliaineiden uuden opetussuunnitelman mukaiset digikirjat on otet-
tu käyttöön. Opettajat ovat myös pitäneet digikokeita. eLukion johtoryhmä kokoontui kesäkuussa. 
Pienten lukioiden verkoston kanssa käydään tiivistä keskustelua muun muassa sähköisten yo-
kokeiden järjestelyistä. 
 
Erityisenä painoalueena on uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto portaittain syksystä 
2016 lukien. Samaan aikaan ovat myös ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Säh-
köisten ylioppilaskirjoitusten tila rakennetaan ja käyttöä harjoitellaan ennen syksyä.     
LapIT:ltä varataan tekninen tuki kirjoitusten aikana.  
 
Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1. vuosikurssilta alkaen. Sähköisten ylioppilaskirjoitus-
ten tila on järjestelty. Lukion toisen vuoden opiskelijat osallistuivat 6.4. valtakunnalliseen sähköiseen 
ylioppilaskirjoitusten harjoituskokeeseen, jossa mukana olivat syksyllä sähköistyvät oppiaineet sak-
sa, filosofia ja maantiede. Palaute kokeesta oli pääosin myönteinen. Ensimmäinen virallinen säh-
köinen ylioppilaskoe on tehty maantieteessä. Koejärjestelyt sujuivat hyvin. 
 
Vuosittaista oppilasvaihtoa Saksan Baiersbronniin ja Taivalkosken lukion välillä jatketaan. 
Toteutetaan myös pitempi aikaisia opiskelijavaihtomahdollisuuksia Comenius-
yhteistyökoulujen kanssa mahdollisuuksien mukaan. 
 
Baiersbronnin nuoret vierailivat Taivalkoskella maaliskuussa. Kuluvana lukuvuonna Baersbronn-
vaihto jää väliin, mutta toisen vuoden opiskelijaryhmä tekee opintomatkat Lontooseen. 
 
Toteutetaan lukion kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 määrärahojen puitteissa.  
 
Suunnitelmaa on toteutettu. 
 
Hyvinvointisuunnitelman mukaisesti peruskoulun ja lukion opiskelijoille järjestetään rajattu 
mahdollisuus maksuttomaan lasketteluun Taivalvaaralla. 
 
Laskettelu on järjestetty ja sitä käytettiin edellisvuotta enemmän. 
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Kansalaisopisto 
 
Opetusta suunnataan siten, että se tukee lasten ja nuorten tervettä kasvua ja muutoinkin 
kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä aliedustettujen ryhmien kuten esimerkiksi maa-
hanmuuttajien, vammaisten, opinnollista kuntoutusta tarvitsevien ja ikääntyvien osallisuu-
den lisäämistä ja opetuksen saavutettavuutta haja-asutusalueella. Lisäksi elinikäisen oppi-
misen periaatteen pohjalta järjestettävällä koulutuksella tuetaan yhteiskunnan eheyttä, tasa-
arvoa, aktiivista kansalaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä kansanvaltaisuutta, mo-
niarvoisuutta ja kestävää kehitystä sekä opetuksen alueellista tasa-arvoa. 
 
Kaikki opistossa järjestettävät kurssit tukevat kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. 
 
Yhteensä vuonna 2016 toteutui noin 4.720 opetustuntia. Aliedustetuille ryhmille järjestettiin runsaas-
ti opetusta. Ikääntyville tarjottiin muun muassa senioritanssikurssi, ikääntyvien jumppa ja tabletti-
kurssi. Tolokun Tuvan ja työkeskuksen väelle järjestettiin tietotekniikan peruskurssi. Lapsille ja nuo-
rille järjestettiin erilaisia musiikin, kuvataiteen ja liikunnan kursseja. Myös isä ja poika palloilua (säh-
ly) järjestettiin. Sivukylillä järjestettiin opetusta runsaasti, yhteensä noin 904 tuntia. Uusia kursseja 
opetustarjonnasta oli 14 %. 
 
Osallistutaan kehittämishankkeisiin opetuksen monipuolistamiseksi resurssien puitteissa.  
 
Laatu- ja kehittämishankkeeseen vuosille 2015 – 2016 saatiin Opetushallitukselta yhteistyössä 
Kuusamon ja Posion kansalaisopistojen kanssa 20.000 euroa, josta Taivalkosken kansalaisopiston 
osuus on 8.800 euroa. Hankkeessa opistot suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä opetussisällöt ja    
-menetelmät, joiden avulla Koillismaan maaseudun ikääntyvää sekä puutteellisin tietotekniikan tai-
doin olevaa väestöä valmennetaan tietoverkkopalveluiden käyttäjiksi. Hankkeen puitteissa järjestet-
tiin muun muassa tablettikursseja. Hyväksi havaittiin kokeilu Tietokonekaverista. Tietokonekaveri 
tarjosi vertaistukea senioreille ja muille aloittelijoille tietokoneen käytössä. Päätalokeskuksessa päi-
vysti joka maanantaina kaksi tuntia Tietokonekaveri, jolta saattoi tulla kysymään apua mihin tahan-
sa tietotekniseen ongelmaan. Lisäksi kansalaisopisto oli mukana Meri-Pohjolan opiston KOTVA 
2016 Osaava -hankkeessa, jossa järjestettiin täydennyskoulutusta opistojen henkilöstölle. Opin-
toseteliavustusta saatiin 2.500 euroa. Avustus jaettiin 15 euron alennuksina kurssimaksuihin työt-
tömille, eläkeläisille, senioreille, maahanmuuttajille sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille. 
 
Kansalaisopisto tekee kiinteää yhteistyötä kulttuuri- ja kirjastotoimen, Päätalo-instituutin ja 
muun opetustoimen kanssa. Alueellista kiinteää yhteistyötä jatketaan ja mahdollisuuksien 
mukaan tehdään yhteistyötä muidenkin kansalaisopistojen ja alueen muiden oppilaitosten 
kanssa. Tavoitteena on rajat ylittävät palveluprosessit ja luovat ratkaisut toimivan yhteistyön 
kautta. Muun muassa yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa järjestetään tarvittaessa toi-
mintaa toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille. 
 
Posion kansalaisopiston kanssa julkaistiin yhteinen opinto-ohjelma toimintakaudelle 2016 – 2017. 
Pudasjärven kansalaisopisto liittyi mukaan Koillismaan opistojen yhteistyöhön. Opinto-ohjelmassa 
oli tarjolla opistojen yhteisiä retkiä (muun muassa teatteriin, kädentaitomessuille, kulttuurikohteisiin) 
ja kursseja. Opistojen yhteinen tiedotustilaisuus pidettiin Pudasjärven uudella hirsikampuksella 
10.8.2016. 
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Päätalo-instituutin, kulttuuritoimen, kirjaston ja vapaa-aikatoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin 
erilaisia tilaisuuksia muun muassa naisten hyvinvointipäivä, Akkain humputtelupäivä 12.3.2016 (270 
osallistujaa) ja 5.11.2016 (188 osallistujaa). Taivalkosken näyttämöyhdistyksen kanssa yhteistyössä 
tehty näytelmä Remontti oli ensi-illassa 19.2.2016 ja Tuplavahinko 7.7.2016. Taivalkosken nuoriso-
seuran ja kulttuuritoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin Kevään, kirjan ja ruusun päivän juhla 
23.4.2016 (200 katsojaa). Kansalaisopiston kevätnäyttely järjestettiin Päätalokeskuksen taidenäyt-
telytilassa 2.5. – 3.6.2016. Joulukuussa järjestettiin kirjaston kanssa yhteistyössä joululaulu- ja ru-
notilaisuus sekä järjestettiin lapsille ja nuorille joululaulukilpailu (sanoitus/sävellys). 
 
Toteutetaan kansalaisopiston kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 määrärahojen 
puitteissa.  
 
Toteutettiin kehittämissuunnitelmaa. 
 
Kirjastotoimi 
 
Painotetaan lasten- ja nuorten kirjastotyötä sekä kirjaston kehittämistä kulttuuriseksi kohta-
uspaikaksi. Lasten ja nuorten kirjastotyön toimintamuotoja ovat muun muassa kirjavink-
kaus, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus sekä perhekerho neuvolan perhetyön kanssa. 
Kirkonkylän alakoulun 3. – 6. luokilta on kirjastoagentteja, jotka toimivat yhteyshenkilöinä 
kouluilla ja ovat mukana muun muassa kirjavinkkauksissa, satutunneilla ja erilaisissa tapah-
tumissa. Lasten- ja nuortenkirjastotyön tavoitteena on tuottaa lukuintoa ja tarinallisia elä-
myksiä. 
 
Lasten- ja nuortenkirjastotyöhön panostettiin edelleen. Lapsille järjestettiin muun muassa lauan-
taikirjaston yhteydessä satutuokioita, helmikuussa järjestettiin Karoliina Pertamon Riimikissa karku-
teillä -kuvitusnäyttely, johon kävi kirjastotoimenjohtajan opastuksella tutustumassa 230 lasta. Lisäk-
si näyttelyssä vieraili koululuokkia. Näyttelyssä esiteltiin kotimaisen lastenkirjallisuuden uutuuksia ja 
klassikkoja: runoutta, kuvakirjoja, romaaneja ja tietokirjoja. Satutunteja ja perhekerhoa yhteistyössä 
perhetyön kanssa järjestettiin edelleen. Niissä kävi lapsia entiseen tapaan runsaasti. Satutunneille 
osallistui yhteensä noin 700 henkilöä. Alakoululaisille järjestettiin kirjastonkäytön opetusta, tiedon-
haun opastusta ja aineiston esittelyjä. Päätaloviikolla järjestettiin kirjaseikkailuleiri yökirjastoineen. 
Naperoviikolla ja pitkälle loppuvuoteen järjestettiin nukketeatteriesityksiä. 
 
Kirjastokokoelmaa kehitetään siten, että kirjastossa on ajantasainen, laadukas ja monipuoli-
nen kokoelma. Kokoelmiin hankitaan lasten- ja nuortenkirjallisuutta mahdollisimman katta-
vasti. Kirjasto siirtyy nykyisestä Karpalo-kirjastokimpasta OUTI-kirjastokimppaan, koska 
Karpalo-kirjastokimppa lakkautetaan, kun muun muassa Lapin kunnat siirtyvät Lapin kirjas-
tokimppaan. Samalla siirrytään uuteen Koha-kirjastojärjestelmään, koska nykyisen kirjasto-
järjestelmän kehittäminen on lopetettu ja OUTI-kirjastot tulevat olemaan kyseisessä kirjasto-
järjestelmässä.  OUTI-kirjastokimpassa on kirjaston asiakkaiden käytössä koko kirjastokim-
pan laaja aineisto ja jatkossa Taivalkosken kirjaston kokoelmaa pystytään kohdentamaan 
entistä paremmin oman asiakaskunnan mukaisesti. Myös Oulun maakuntakirjasto siirtyy 
Koha-järjestelmään. Siirtyminen eri kirjastojärjestelmään teettää paljon työtä ja siirron aika-
na joudutaan pitämään yllä kahta rinnakkaista järjestelmää. Kirjastoa joudutaan myös pitä-
mään suljettuna jonkin aikaa järjestelmämuutoksen vuoksi. 
 
Kirjastokokoelmaa on kartutettu määrärahojen puitteissa. Kirjastojärjestelmä on vaihdettu avoimen 
lähdekoodin järjestelmään Kohaan ja Taivalkosken kirjasto on liittynyt mukaan OUTI-kirjastoihin.  
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Aineistokannan siirtäminen uuteen järjestelmään aloitettiin toukokuussa ja uusi järjestelmä saatiin 
käyttöön Päätaloviikolla 4.7.2016. Tietojen siirtämisen ja järjestelmän vaihdon vuoksi kirjastoa jou-
duttiin pitämään suljettuna 1.5. – 3.7.2016, lukusali oli kuitenkin avoinna ma - pe klo 8.30 – 15. Kir-
jaston kiinni pitämisaikaa ei voitu ennakkoon arvioida tarkasti ja siitä johtuen asetettua lainaustavoi-
tetta ei aivan saavutettu. Kesken vuoden tulleen ohjelmamuutoksen vuoksi verkkokäyntien määrää 
ei pystytä arvioimaan vuodelta 2016. Kirjastokäyntejä kuitenkin kertyi ennakoitua enemmän. Asiak-
kaat ovat totutelleet muuttuneisiin laina-aikoihin ja maksuihin sekä alkuun oudolta tuntuneisiin Outi-
kirjastojen yhteisiin varausjonoihin ja uudenlaiseen tiedonhakuun. Kirjastoaineisto kiertää nykyisin 
hyvin. Laajentuneesta aineistovalikoimasta ja ilmaisesta varaamismahdollisuudesta on tullut asiak-
kailta paljon kiitosta. 
 
Musiikkikirjastotoiminnan kehittäminen aloitetaan resurssien puitteissa. 
 
Musiikkikirjaston kokoelmia kartutettiin muun muassa tilaamalla useita musiikkilehtiä. Kirjastossa 
pidettiin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa muun muassa joululaulu- ja runotilaisuus, jossa 
muun muassa kansalaisopiston musiikin opiskelijat esiintyivät. Tilaisuudessa jaettiin myös kansa-
laisopiston lapsille ja nuorille järjestämän joululaulukilpailun (sanoitus/sävellys) palkinnot. 
 
Tehdään yhteistyötä verkostoissa muiden kirjastojen ja toimijoiden kanssa.  
 
Kirjastojärjestelmän muutostyötä ja OUTI-kirjastoon siirtymistä suunniteltiin yhteistyössä muiden 
kirjastojen kanssa ja osallistuttiin asiasta järjestettyihin yhteisiin koulutuksiin ja kokouksiin. 
 
Hutun koulun kirjastopalvelut turvataan vaihtuvilla kokoelmilla ja liikuntaesteisten palveluja 
siirtokokoelmilla palvelutaloissa. 
 
Hutun koululla ja palvelutaloissa oli käytettävissä vaihtuvat siirtokokoelmat käytössä. 
 
Osallistutaan kirjaston kehittämistä ja lukuharrastusta sekä mediakasvatusta tukeviin hank-
keisiin resurssien puitteissa lähinnä vuodelta 2015 vuodelle 2016 jatkuvien hankkeiden puit-
teissa. Pyritään löytämään uusia toimintamuotoja ja aineistoja lasten ja nuorten lukutaidon 
tueksi sekä senioreiden palveluiden kehittämiseksi. Sähköisiä palveluja kehitetään. 
 
Jatketaan edelleen tiivistä yhteistyötä Päätalo-instituutin, kulttuuritoimen ja kansalaisopis-
ton kanssa Päätalokeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja kulttuuritilaisuuksien järjestämi-
seksi. 
 
Lukuinto -hankkeen puitteissa järjestettiin kirjastolla Riimikissa karkuteillä -näyttely yhteistyössä 
kulttuuritoimen kanssa. Sanataidetta ja suvirunoja -hankkeessa järjestettiin Päätaloviikolla kirjaseik-
kailuleiri ja suvirunomaratoni yhteistoiminnassa Päätalo-instituutin ja kulttuuritoimen kanssa. Paran-
nettiin sähköisen ePress-palvelu (sanomalehtipalvelu) käyttömahdollisuuksia hankkimalla lehtisaliin 
tablettitietokone asiakaskäyttöön. Lisäksi osallistuttiin muun muassa Akkain huputtelupäivien järjes-
telyihin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
 
Toteutetaan kirjaston kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 määrärahojen puitteissa. 
 
Toteutettiin kehittämissuunnitelmaa. 
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Kulttuuritoimi 
 
Kulttuuripalvelut edistävät omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä asukkaiden hyvinvointia, vil-
kastuttavat kyläkuvaa ja näin edistävät Taivalkosken matkailun kehittymistä ja Taivalkosken 
kunnan positiivisen imagon luomista. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda edellytyksiä 
taiteen ja kulttuurin tekemiselle, kokemiselle ja jakamiselle. 
 
Kulttuuripalvelut järjesti vuoden aikana Päätaloviikon, Naperoviikon sekä Palava Koski - Tuhansien 
Tarinoiden viikonlopun kulttuuritapahtumien lisäksi muuta monipuolista ohjelmaa. Edellä mainittujen 
lisäksi kulttuuritoimi järjesti 38 muuta kulttuuritapahtumaa joko yksin tai yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. Valtakunnalliseen veteraanipäivän juhlaan Ouluun järjestettiin matka yhteistyössä veteraa-
nijärjestöjen kanssa. Päätalokeskuksen taidenäyttelytilassa järjestettiin 4 – 6 viikkoa kestäviä taide-
näyttelyitä, joista suurin ponnistus oli kirjaston kanssa yhteistyössä tuotettu Riimikissa karkuteillä     
-näyttely, interaktiivinen taidenäyttely lapsille, jossa esiteltiin kotimaisen lastenkirjallisuuden uutuuk-
sia ja klassikkoja. 
 
Kulttuurituottaja oli mukana Matkamessuilla Helsingissä 22. – 24.1.2016, jossa julkaistiin Päätalovii-
kon 2016 esite. Kulttuurituottaja organisoi ja koordinoi Taivalkosken ensiesiintymisen Kotimaan 
matkailumessuilla Tampereella 15. – 17.4.2016. 
 
Tiivistä yhteistyötä Päätalo-instituutin, kansalaisopiston ja kirjaston kanssa jatketaan ja ke-
hitetään edelleen, jotta Päätalokeskus on mahdollisimman saumattomasti toimiva kokonai-
suus. 
 
Kulttuuripalvelut on ollut järjestämässä yhteistoiminnassa muun muassa Päätalokeskuksen toimijoi-
den kanssa Akkain humputtelupäivää, Kevään, kirjan ja ruusun päivän juhlaa ja Riimikissa karkuteil-
lä -taidenäyttelyä sekä runomaratonia, erilaisia luentoja ja työpajoja. 
 
Kulttuurituottaja vastaa kahden suurimman vuosittain järjestettävän kulttuuritapahtuman, 
Päätaloviikon ja Naperoviikon ohjelman koordinoinnista sekä kokonaistoteutuksesta. Tämän 
lisäksi kulttuurituottajan työpanosta suunnataan kulttuuripalvelujen tuottamiseen, Päätalo-
keskuksen sisällön tuottamiseen, kotiseututyöhön ja museotoimintaan, alueelliseen ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämiseen yhteistyössä 
eri hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Kulttuuripalvelut hakee aktiivisesti myös ulkopuolista 
rahoitusta kulttuuripalveluiden ja Päätalokeskuksen toiminnan turvaamiseksi ja kehittämi-
seksi.  
 
Kulttuurituottaja koordinoi ja vastasi Päätaloviikon ja Naperoviikon ohjelman koordinoinnista sekä 
kokonaistoteutuksesta. Päätaloviikon 2016 ohjelma julkaistiin Matkamessuilla Helsingissä 
22.1.2016. Päätaloviikolla järjestettiin monipuolista ohjelmaa sekä kulttuuritoimen että muiden toimi-
joiden toimesta. Päätaloviikon tapahtumiin osallistui ennätykselliset 8.265 henkilöä ja yhteensä 
näyttelyssä kävijöiden kanssa runsaat 11.000 henkilöä. Erityisen vetovoimaisia tapahtumia olivat 
Huutokauppakeisarin vetämä huutokauppa Jalavan kauppakartanon piha-alueella ja Jukka Pojan 
konsertti koskimelontakeskuksessa. Naperoviikko järjestettiin lokakuussa ja kohderyhmää laajen-
nettiin lapsista myös nuoriin.  
 
Palavan kosken ja Tuhansien tarinoiden viikonloppu järjestettiin syyskuussa. Tapahtuman yhtey-
dessä oli tänä vuonna myös taideworkshop. Yksistään Palavan kosken tapahtumaan osallistui noin 
700 henkilöä. 
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Koillissanomien entisen toimittajan Antti Heikkilän lahjoittamasta kuva-arkistosta on noin puolet 
skannattu ja järjestetty arkistoon. Aineistosta järjestettiin Päätalopäivillä avattu heinäkuun ajan 
avoinna ollut valokuvanäyttely. Valokuvanäyttelyssä kävi 1.088 henkilöä. 
 
Kotiseutumuseon opasteet ja esitteet on uusittu ja kehittämistyö jatkuu edelleen museoviraston 
myöntämän avustuksen turvin. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden tilaisuuksiin haettiin 
avustuksia. 
 
Kansainvälisessä kulttuuriyhteistyössä painoalueena on ystävyyskuntatoiminta. Taivalkos-
kella on ystävyyskunnat Venäjän Tsubassa ja Viron Illukassa. Ystävyyskuntien kanssa jär-
jestetään kulttuuri- ja taiteilijavaihtoa. 
 
Tšupan delegaatio vieraili Taivalkoskella 8. – 11.9.2016 kulttuurituottajan emännöimänä. Tšupalai-
nen lauluryhmä Severyanochki oli esiintymässä Palava koski - Tuhansien tarinoiden viikonloppuna. 
Ryhmä esiintyi myös palvelukoti Katajassa ja Taivalkosken teatterilla. Virolainen delegaatio vieraili 
Taivalkoskella 4. – 7.12.2016. Delegaatio toi tullessaan Eduard Zentsiku Meistariklassis -taide-
näyttelyn, jonka avajaisia vietettiin Päätalokeskuksessa 5.12.2016. Viron delegaatio osallistui myös 
itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. 
 
Haetaan kulttuuripalveluille edelleen aktiivisesti uusia sisältöjä, näkyvyyttä ja yhteistyö-
kumppaneita sekä rahoitusta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Medianäkyvyyttä py-
ritään edelleen lisäämään ja kulttuurin markkinointia kehitetään yhteistyössä vapaa-
aikatoimen ja muun muassa matkailuyrittäjien kanssa. Markkinoinnin pääpaino on sähköi-
sessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa, eri tapahtumille perustetaan tarpeen mukaan 
esimerkiksi twitter-, instagram-, facebooksivustot, joita ylläpidetään ja päivitetään aktiivises-
ti. 
 
Kulttuuritoimi teki laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuurituottaja on tehnyt Taivalkosken 
kunnan uusille nettisivuille osiot Palveluopas/Kulttuuri sekä Näe, koe ja liiku/kulttuurinähtävyydet. 
Parhaiten ihmisiä tavoitettiin sähköisten viestimien kautta esimerkiksi Päätaloviikon markkinoinnis-
sa. 
 
Kulttuurituottaja on tehnyt ja ylläpitänyt myös Päätaloviikon ja Naperoviikon Facebook-sivuja, Nape-
ro-Oskarilla on oma instagram. Kulttuurituottaja on myös yksi Päätalokeskuksen ja Tuhansien tari-
noiden Taivalkoski -facebook-sivujen ylläpitäjistä. 
 
Kulttuuripalvelut tekee hyvinvointisuunnitelman mukaisesti lasten ja nuorten kulttuurikasva-
tustyötä ja järjestää lapsille ja nuorille kulttuuripalveluja. 
 
Lapsille ja nuorille järjestettiin runsaasti kulttuuritarjontaa. Päätalokeskuksen taidenäyttelytilassa 
järjestettiin kaksi lapsille ja nuorille suunnattua taidenäyttelyä: Riimikissa karkuteillä - interaktiivinen 
taidenäyttely lapsille sekä Voimavarojen lähteillä – lasten ja nuorten voimaannuttava kuvataidenäyt-
tely. Yläkoulussa ja lukiossa järjestettiin Kalevalan päivän runomuotokuvat, Ystävänpäivän eloku-
vamaratonissa esitettiin lasten- ja perhe-elokuvia ja alakoululaisille järjestettiin Ankkalampi-
tanssiteatteriesitys. Kevään, kirjan ja ruusun päivän juhla ja Wapun vastaanottajaiset sekä musiik-
kiopiston konsertti tarjosivat hienon mahdollisuuden lapsille ja nuorille näyttää omaa osaamistaan. 
Lisäksi lokakuussa järjestetyillä Naperoviikolla oli runsaasti kulttuuritarjontaa lapsille ja nuorille. 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

97 

 
Koulujen kotiseutuopetusta tuetaan järjestämällä opastettuja koululaisvierailuja muun mu-
assa Kalle Päätalon näköistyöhuoneeseen ja näyttelyyn sekä kotiseutumuseoon teemalla 
”museo elää”. 
 
Tarjottiin kouluille mahdollisuutta tutustua Kalle Päätalon näköistyöhuoneeseen ja näyttelyyn sekä 
taidenäyttelyihin. Kotiseutumuseon Museo elää -tapahtuman järjestäminen on siirretty ensi keväälle 
tai ensi syksylle sen mukaan, milloin museon kokoelmajärjestelyt saadaan loppuun. Museon koko-
elmajärjestelyihin on saatu museovirastolta avustusta 5.500 euroa. 
 
Ostetaan edelleen musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta resurssien puitteissa.  
 
Musiikkiopistosta on edelleen ostettu 20 opiskelijapaikkaa.  
 
Kulttuuripalvelut on mukana Oulun läänin alueteatteritoiminnassa ja Konsertti joka kouluun  
-toiminnassa. Kulttuuriyhteistyöhön haetaan uusia kumppaneita. 
 
Kulttuurituottaja on osallistunut alueteatterineuvottelukunnan kokouksiin. Alueteatteritoiminnan kaut-
ta tuotettiin Veden muistista -teatteriesitys ja työpajat Naperoviikolle. Konsertti joka kouluun             
-toiminnan kautta tuotettiin Naperoviikon Faso Kan -konsertit ja afrikkalaisen rummutuksen työpajat. 
 
Kenttäradan kolme tärkeintä leiri- ja asemapaikkaa Taivalkosken kunnan alueella on saatu 
tähän mennessä kunnostettua niin, että niihin voi tutustua opastetuilla poluilla. Rakennetaan 
määrärahojen puitteissa rekonstruktiopätkä kenttärataa välille Isokumpu – Peuralampi sekä 
kehitetään toimintamalli reittien kunnossapitoon ja markkinointiin yhteistyössä eri toimijoi-
den kanssa. 
 
Kenttäradan rekonstruktiopätkän rakentaminen toteutetaan sitten, kun rakentamiseen saadaan ra-
hoitusta. Tavoitteena on että Kenttäradan rekonstruktiopätkän rakentamiseen saadaan rahoitusta 
Suomi 100 -rahoituksen kautta ja se saadaan valmiiksi viimeistään Suomi 100 -juhlavuonna. Pääta-
loviikolla järjestettiin opastettuja kierroksia kenttäradalla. Kenttärata oli näyttävästi esillä Pole in Fin-
land during WWII -seminaarissa Puolan suurlähetystössä, jossa olivat puhujina muun muassa kult-
tuurituottaja Virve Seiteri ja kenttärataoppaanakin toiminut Säde Kangasniemi. 
 
Osa kulttuuripalveluista ja sanataiteen opetus pyritään edelleen ostamaan Päätalo-
instituutilta erillisen sopimuksen mukaisesti. Taivalkosken kunta antaa kulttuurityöntekijän 
työpanosta avustuksena Päätalo-instituutin käyttöön sopimuksella sovittavien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Päätalo-instituutin kehittämiseen varataan 31.000 euron avustusmääräraha. 
 
Sivistyslautakunta teki yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen Kallioniemi-Säätiön/Päätalo-instituutin 
kanssa. Avustusta maksettiin sopimuksen mukaisesti.  
 
Toteutetaan kulttuurin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018 määrärahojen puitteissa.  
 
Toteutettu kehittämissuunnitelmaa. 
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Vapaa-aikatoimi 
 
Nuorisotoimintaa kehitetään ja monipuolistetaan. Nuoria aktivoidaan edelleen mukaan yh-
teistyöhön nuorisotoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuorisotyön toimintaympäris-
töjä ja -muotoja uudistetaan. Nuorisotyötä pyritään entistä enemmän viemään sinne missä 
nuoret kulloinkin liikkuvat ja ollaan aikaisempaa vähemmän sidottuja pelkästään nuorisoti-
loihin. Myös sosiaalisessa mediassa tehtävää nuorisotyötä kehitetään. Nuorten edustajiston 
toimintaa tuetaan. Nuorten aktivoinnilla pyritään siihen, että jokaisella nuorella olisi ainakin 
yksi harrastus, joka antaisi hyvän pohjan nuoren elämälle tulevaisuutta, koulunkäyntiä ja 
työelämää varten sekä loisi muutoinkin hyvinvointia nuoren elämään. Nuorten palveluver-
kosto toimii moniammatillisena tukena nuorten asioissa. 
 
Nuorisotoimintaa on uudistettu siten, että nuoritilojen aukioloaikoja on muutettu, jotta myös nuoriso-
tilojen ulkopuoliseen nuorisotoimintaan on voitu panostaa ja eri tahoilta tulleisiin toiminta- ja ohjaus-
pyyntöihin on voitu vastata aikaisempaa paremmin. Lasten ja nuorten toiveita on otettu huomioon 
mahdollisuuksien mukaan toiminnan järjestämisessä. Sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa 
on hyödynnetty aikaisempaa enemmän (Facebook, Instagram ja Whatsapp) ja kouluilla on tiedotet-
tu ja järjestetty muun muassa erilaisia tempauksia. Nuorisotiloilla on vieraillut erilaisia ryhmiä kuten 
esimerkiksi kansainvälisen talvileirin nuoria, Peppi ja Eemeli -kerholaisia, sosiaalitoimen poikaker-
holaisia ja koululaisryhmiä. Nuorisotiloilla toimii myös koulupäivisin koululaisten iltapäivätoiminta-
ryhmä. Nuorisotiloja ja sen välineitä on uudistettu. Nuokkaritiimi on saanut rahoitusta (Leader) tilo-
jen viihtyisyyden lisäämiseksi. Tavoite toimintamuotojen uudistamisesta on tuottanut tulosta niin 
nuorisotilojen kävijämäärien lisääntymisenä, nuorten toimintaryhmien aktivoitumisena ja muutoinkin 
kontaktien lisääntymisenä nuoriin kuin toiminnan monipuolistumisenakin. Nuorisotoimi on tehnyt 
yhteistyötä muiden lasten ja nuorten kanssa toimivien kanssa. Muun muassa seurakunnan, 4H:n, 
neuvolan perhetyön ja sosiaalitoimen kanssa on oltu järjestämässä muun muassa kerho- ja kesälei-
ritoimintaa. Nuorten edustajiston toimintaa on tuettu sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Mo-
niammatillinen nuorten palveluverkosto on toiminut nuorten tukena. 
 
Etsivän nuorisotyön yhteistyömuotoja kehitetään muun muassa oppilaitosten ja nuorten 
työpajan kanssa. Järjestetään tarvittaessa hyvinvointisuunnitelman mukaisesti ryhmätoimin-
taa nuorten tukemiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Yhteistyötä eri viranomaisten ja toimi-
joiden kesken edelleen tiivistetään nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 
 
Järjestetty toimintaa tiiviissä yhteistyössä nuorisotoimen ja etsivän nuorisotyön kesken esimerkiksi 
järjestämällä toimintaa nuorisotiloilla ja liikuntapaikoilla. Etsivä nuorisotyöntekijä on järjestänyt toi-
mintaa myös esimerkiksi Osao:n Taivalkosken yksikössä ja asuntolassa sekä muun muassa lukion 
oppilasasuntolassa ja toiminut muutenkin aktiivisesti. Erityisnuorisotyötä on tehty yhteistyössä sosi-
aalitoimen kanssa poikakerhon merkeissä. Etsivään nuorisotyöhön on saatu valtion erityisavustusta 
30.000 euroa. 
 
Sivukylien nuorisotoimintaa kehitetään edelleen. Osallistutaan lasten ja nuorten alueelliseen 
ja kansainväliseen toimintaan resurssien puitteissa. Nuorisotoimi järjestää vuorostaan kan-
sainvälinen nuorisoleirin Taivalkoskella keväällä/kesällä 2016.  
 
Hutun koululla järjestettiin mininuokkaritoimintaa ja ulkoliikuntailtamia Metsäkylässä, Inkeellä ja Hu-
tussa yhteistoiminnassa liikuntatoimen kanssa. Nuorisotoimi järjesti Taivalkoskella kansainvälisen 
nuorisoleirin, jossa oli mukana osallistujia Virosta, Puolasta ja Taivalkoskelta. Lisäksi taivalkoskelai-
set nuoret vierailivat Virossa peruskoulun hallinnoiman Nord Plus -hankkeen puitteissa. 
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Talousarviossa varataan 38.000 euron määräraha nuorten kannustinrahaa varten. Kannustin-
rahan tarkoituksena on sitouttaa kouluttautuvia henkilöitä kotikuntaan siten, että he ovat 
valmiita palamaan Taivalkoskelle opiskelunsa jälkeen työhön/yrittäjäksi. Kannustinrahan 
jakamisesta päättää sivistyslautakunta. 
 
Sivistyslautakunta myönsi kannustinrahaa nuorille yhteensä 31.500 euroa 107 opiskelijalle. 
 
Liikuntatoimessa kehitetään edelleen melontakeskuksen, Taivalvaaran hiihtokeskuksen, kii-
peily- ja frisbeegolfradan sekä seikkailupuiston toimintaa siten, että toiminnoilla tuetaan se-
kä kuntalaisten omaa liikkumista että matkailua.  Taivalvaaran olosuhteita ja palveluita kehi-
tetään edelleen tukemaan myös harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Hiihtokeskuksen toimintaa 
pyritään saamaan edelleen yrittäjävetoiseksi. Talousarviossa ei ole varauduttu hiihtokeskuk-
sen toiminnan järjestämiseen kunnan omana työnä. Taivalvaaraa hyödynnetään myös kesä-
toiminnassa kuten esimerkiksi frisbeegolfissa ja kiipeilyssä. Markkinointia tehostetaan edel-
leen yhdessä kulttuuritoimen ja yrittäjien sekä muiden toimijoiden kanssa.  
 
Liikuntatoimessa paneudutaan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti erityisesti terveysliikun-
taan ja koulujen liikuntaympäristöihin. Pyritään panostamaan myös henkilökohtaiseen lii-
kuntaneuvontaan. Kehitetään liikuntavälinekirjastoa, josta kuntalaiset voivat lainata liikunta-
välineitä määräajaksi. Toteutetaan lasten ja nuorten terveysliikuntaohjelmaan kirjattuja toi-
menpiteitä. Liikuntatoimi on mukana omalla asiantuntemuksellaan yhteistyökumppanina 
erilaisten kilpailujen kuten muun muassa maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM-
kisojen sekä kumparelaskun Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen kisajärjestelyissä. 
 
Hiihtokeskuksen toiminta kaudella 2015 – 2016 pääsi käyntiin hyppyrimäkien ja maastohiihdon 
osalta marraskuun alussa ja lasketturinteiden osalta joulukuun alussa. Hiihtokeskuksen toiminnasta 
vastasi edelleen Komake Oy. Rinnealueelle rakennettiin Snow Park, jossa oli seitsemän reiliä, kaksi 
isoa boksia kahdella eri kokoisella keulalla sekä kumparikko. Liikuntatoimi järjesti hiihtokeskuksessa 
hiihtokoulutoimintaa, erilaisia rinnetapahtumia sekä freestylekoulua yhteistyössä Takun kanssa. 
Kumparelaskun Pohjoismaiden mestaruuskisat järjestettiin 16. – 17.4. Samassa yhteydessä kisat-
tiin Audi Freestyle Ski Tourin pisteistä. Järjestelyt ja olosuhteet saivat kiitosta. Lisäksi Taivalvaaralla 
järjestettiin useita kumparelaskun leirejä. Alakoululaisille annettiin laskettelun opetusta. 
 
Uusi monitoimitalo ja maastohiihtostadion ovat olleet aktiivisesti käytössä. Talvella järjestettiin usei-
ta maastohiihto- ja mäkihyppykilpailuja, joista suurimpina Metsä-Veikot 85 ja Taivalkosken Kuohun 
järjestämät maastohiihdon, mäkihypyn ja yhdistetyn SM-kisat 1. – 3.4., joiden järjestelyissä liikunta-
toimi oli aktiivisesti mukana. Kokonaisuutena kisat onnistuivat erinomaisesti. Järjestelyt, olosuhteet 
ja alue kokonaisuudessaan saivat suurta kiitosta niin Hiihtoliiton kuin YLE:n väeltä. Kisoista tuli suo-
raa TV-lähetystä noin 10 tuntia. Talkoolaisia kisoissa oli reilut kolmesataa henkilöä. Kyseiset urhei-
luseurat onkin valittu Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2016 urheiluseuraksi.  
 
Kesällä Taivalvaaralla järjestettiin muun muassa frisbeegolfia ja jousiammuntaa. Erityisesti frisbee-
golfrata on ollut ahkerassa käytössä ja siellä on järjestetty myös frisbeegolf -tapahtuma sekä kilpai-
lut. Frisbeegolfradoilla vieraili paljon ulkopaikkakuntalaisia. Seikkailupuistoa pidettiin kesällä avoi-
mena ja siellä järjestettiin Päätaloviikolla erillinen tapahtuma lapsille ja nuorille. Koululaisille järjes-
tettiin seikkailutapahtumia. Elokuussa otettiin käyttöön uusi aktiviteetti, QuickJump -vapaapudotus. 
Yläkoulun kiipeilyseinää on hyödynnetty ympärivuotisesti. Melontakeskuksessa järjestettiin kilpailuja 
yhteistoiminnassa Taivalkosken melojien kanssa, muun muassa SM-kisat. Syyskuun kilpailussa oli 
mukana melojia useasta maasta. Keskuksessa oli melontaleiriläisiä useaan otteeseen, Pietarista 
tullut ryhmä leireili pisimpään noin kuukauden. Lisäksi melontakeskuksessa järjestettiin muun mu-
assa näytöksiä, erilaisia kursseja ja melontakeskuksen esittelyjä sekä ohjattuja riverboogie              
-sessioita. Koululaisille annettiin melonnan ohjausta. Talvella melontakeskuksessa oli käytössä 
avantouintipaikka. 
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Liikuntatoimi järjesti vesijumppia, kunto- ja kahvakuulajumppaa sekä kansalaisopiston kanssa yh-
teistyössä ikääntyneille suunnattua jumppaa. Alle kouluikäisille lapsille järjestettiin liikuntaleikkikou-
lua. Hutun koululla toimi kaksi paikallisten nuorten ohjaamaa liikuntakerhoa. Toukokuussa järjestet-
tiin koululaisille maastojuoksukilpailut ja elokuussa kaksipäiväiset yleisurheilukilpailut. Kesällä jär-
jestettiin muun muassa uima- ja jalkapallokoulu sekä pesäpalloa. Metsäkylässä, Inkeellä ja Hutussa 
järjestettiin liikunnalliset kyläillat yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Salibandyssä, lento-, kori- ja 
jalkapallossa järjestettiin puulaakeja, osa ostettiin ostopalveluina urheiluseuroilta. 
 
Peruskoulun uimaopetustoimintaa jatketaan edelleen.  
 
Peruskoululaisille annettiin uimaopetusta suunnitelman mukaisesti. 
 
Nuoriso- ja liikuntatoimessa tehdään alueellista yhteistyötä käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa. 
 
Rajalta Rajalle -hiihdon järjestelyihin osallistuttiin Taivalkosken kunnan alueella maaliskuussa viiden 
päivän aikana. Hiihto tapahtui neljässä ryhmässä ja osallistujia oli noin 300. Koillismaan koululais-
ten hiihtokisoihin osallistuttiin Pudasjärvellä 7.4.2016 ja Koillismaan koululaisten yleisurheilukisoihin 
Kuusamossa 6.9.2016. Lisäksi järjestettiin Koillismaan koulujen salibandyturnaus. 
 
Hankkeisiin osallistutaan resurssien puitteissa. 
 
Maakunta Liikkeelle -hankkeen kautta helmikuussa oli käytössä Inbody-kehonkoostumusmittari ja 
sillä tehtiin mittauksia noin 90 henkilölle. Pohjois-Pohjanmaan liikunnan Eikka-testibussi vieraili Tai-
valkoskella toukokuussa. Testejä kohdennettiin myös kutsuntaikäisiin. 
 
Vapaa-aikatoimessa toteutetaan kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018.  
 
Toteutettiin kehittämissuunnitelmaa. 
 
Työllistämisyksikkö 
 
Työllistämisessä on tapahtunut merkittäviä muutoksia kahden viimeisen vuoden aikana. 
Työllistäminen TE-toimiston maksamalla palkkatuella on ollut useaan otteeseen kokonaan 
pysähdyksissä siten, ettei uusia sopimuksia ole voitu lainkaan tehdä. Silloin, kun palkkatu-
kia on voinut hakea, on niitä myönnetty vain hyvin pitkään työttömänä olleisiin. Koska Tai-
valkosken kunta on aktiivisesti hoitanut työllistämistä, on kyseiset kriteerit täyttäviä henki-
löitä hyvin vähän eikä kaikkiin paikkoihin TE-toimisto ole pystynyt osoittamaan heidän kri-
teerinsä täyttäviä työnhakijoita. Tämä suunta tulee edelleen jatkumaan, koska näköpiirissä ei 
Suomen korkean työttömyyden vuoksi ole, että palkkatukipolitiikka olisi muuttumassa ny-
kyisestään. Tästä syystä työmarkkinatuelle putoavien määrä tulee nousemaan, mikäli työllis-
tämistä ei pystytä jollakin muulla keinolla hoitamaan. Mikäli kunta työllistää kokonaan omin 
kustannuksin, vähenee työllistettävien määrä puoleen, koska toimitaan nettomäärärahan 
puitteissa.  
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Edellä olevan vuoksi kehitetään toimintamalli, jossa kunta tukee työnantajia, jotka työllistä-
vät vähintään kuudeksi kuukaudeksi työttömän nuoren (alle 29-vuotiaat) tai pitkään työttö-
mänä olleen henkilön, joka täyttää työllistämisen kriteerit. Siitä miten tuki kanavoidaan työ-
antajille, miten tuen suuruus määräytyy ja mitkä ovat työllistämisen kriteerit päättää sivistys-
lautakunta. Tuen saannin edellytyksenä on, että työllistettävälle työntekijälle maksetaan työ-
ehtosopimuksen mukainen palkka. Tällä uudella keinolla voidaan työllistää kaksinkertainen 
määrä siihen verrattuna, jos kunta itse työllistäisi kokonaan omin kustannuksin. TE-
toimiston myöntämiä palkkatukia pyritään kuitenkin edelleen saamaan mahdollisimman pal-
jon kunnan omiin yksiköihin työllistettäessä. Useimpien tukityöllistettävien työkyky on kui-
tenkin nykyisin alentunut tiukentuneiden palkkatuen myöntämisen kriteereiden vuoksi niin, 
että he tarvitsisivat ohjausta työelämään ja erilaisiin palveluihin/tukitoimiin. Nuorten tulisi 
saada mahdollisimman pian ammattiin valmistuttuaan työkokemusta, koska työkokemus on 
ratkaisevaa myöhemmin avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa vaikka työ ei olisikaan 
täysin ammattia vastaavaa. On tärkeää, että nuorelle työntekijälle on ohjausta työelämän pe-
lisääntöihin yms., jotta työ sujuisi sekä työnantajaa että työntekijää tyydyttävällä tavalla ja 
auttaisi näin nuorta työllistymään myös tukijakson jälkeen. Ilman ammatillista koulutusta 
olevien nuorten osalta on tärkeää ohjaus ammatilliseen koulutukseen ja/tai tarvittaviin palve-
luihin/tukitoimiin.  
 
Edellä olevan vuoksi ohjausresurssia lisätään palkkaamalla työllistämisyksikköön ohjaaja. 
 
Työllistämistä on jatkettu TE-toimiston kiristyneen tukipolitiikan puitteissa. Työllistämisyksikköön 
palkattiin suunnitelman mukaisesti ohjaaja ja ohjausta on lisätty. Uuden toimintamallin kehittäminen, 
jossa työllistäminen laajennetaan koskemaan muitakin työnantajia kuin kuntaa, aloitettiin ja muuta-
mia sopimuksia työnantajien kanssa on jo tehty. Työllistämistukia on saatu aikaisempaa lyhyimmiksi 
jaksoiksi ja työmarkkinatukea on maksettu aikaisempaa enemmän, joten toimintaympäristö on 
muuttunut edelleen haastavammaksi. 
 
Tehdään edelleen kiinteää yhteistyötä työvoimaviranomaisten sekä sosiaali- ja terveystoi-
men kanssa. Kehitetään palveluverkostoa eri yhteistyötahojen kanssa. 
 
Työllistämisessä toimitaan sivistyspalvelujen nettomäärärahan puitteissa joustavasti siten, 
että työllistäminen tuottaa mahdollisimman hyvän tuloksen yksilön kannalta ja myös kunnan 
kannalta ottaen huomioon kunnan maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen osuus. Työllistä-
misessä käytetään mahdollisuuksien mukaan TE-toimiston palkkatukea, työnantajille mak-
settavaa tukea ja tarvittaessa kunnan omalla rahalla työllistämistä sivistyspalvelujen määrä-
rahan puitteissa. Erityisesti kiinnitetään huomiota nuorten yhteiskuntatakuun toteutumiseen. 
Kuntien kustannusvastuu työmarkkinatuista on huomattavasti noussut viimeisen vuoden 
aikana. Tämän vuoksi tavoitteena työllistämisessä on, ettei työmarkkinatuella olevien määrä 
merkittävästi lisäänny nykyisestä.  
 
Kiinteää yhteistyötä eri viranomaisten kanssa jatkettiin.  
 
Työllistämistä jatkettiin tavoitteena, että kunnan maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen kuntaosuus 
pysyisi mahdollisimman pienenä. Palkkatuen pienentymisen ja työmarkkinatukien väistämättömän 
kasvamisen vuoksi tilanteessa, jossa maksettavaksi tuli yli 1.000 pv työttömänä olleiden tuesta 70 
% (ennen 50 %) ja kaikista yli 300 päivää (ennen 500 pv) työttömänä olleiden tuesta 50 %, työllis-
tämistilanne oli haastava, koska työllistämisessä toimitaan nettomäärärahan puitteissa. Vuonna 
2016 kuitenkin työllistettiin noin 15 henkilötyövuotta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 12 
henkilötyövuotta. Työskentely-ympäristön muuttuminen haasteellisemmaksi näkyi esimerkiksi siinä, 
että työllistetyille tehtiin viime vuonna 64 työsopimusta. Silloin kun työllistämiseen saatiin kuuden  
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kuukauden tukijakso, sopimuksia tehtiin noin puolet vähemmän vastaavan henkilötyövuosimäärän 
työllistämiseksi. Yli 300 päivää työttömänä olleita työmarkkinatuen saajia oli vuoden lopussa 31 
henkilöä ja yli 1.000 päivää työttömänä olleita 10 henkilöä eli yhteensä 41 henkilöä. Tavoitteena oli 
enintään 40 henkilöä. Tarkkoja tietoja työmarkkinatuelle tulevista ei ole kunnilla ollut, joten saajien 
määrän tarkka ennustaminen ja tavoitteen asettaminen on ollut vaikeaa. Kaikkien työllistettyjen 
osalta vaikutukset työmarkkinatukien saajien määrään eivät vielä näy vuodenvaihteen luvuissa. 
 
Työmarkkinatukia maksettiin keskimäärin noin 13.505,82 €/kk, kun vastaava summa oli edellisenä 
vuonna 11.850 €/kk. Kyseisen muutoksen aiheutti pääasiassa yli 1.000 päivää työttömänä olleiden 
tukimaksut. 
 
Valmistaudutaan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan alkamiseen yhteistyössä TE-
toimiston ja Kelan sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Palvelukeskusten on tarkoitukse-
na aloittaa toimintansa koko maassa vuonna 2016. 
 
Palvelukeskuksen johtaja vieraili Taivalkoskella ja hänen kanssaan käytiin yhdessä sosiaalitoimen 
kanssa keskustelua palvelukeskuksen toiminnan aloittamiseen ja toimintaan liittyvistä asioista ja 
esiteltiin Taivalkosken kunnan työllistämispalveluita.  
 
Työpajatoiminnassa painotetaan nuorten elämänhallintataitoja ja urasuunnittelua sekä nuor-
ten hyvinvoinnin lisäämistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.  Työpa-
jassa ja työllistämisyksikössä tehdään kiinteää yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa. 
Työpaja on merkittävässä asemassa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. 
 
Nuorten työpaja ja etsivä nuorisotyöntekijä ovat tehneet kiinteää yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin 
lisäämiseksi. Työpajassa on ollut nuoria muun muassa kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilus-
sa, avotyösopimuksilla ja palkkatuella. Nuorten työpajatoimintaan saatiin valtion erityisavustusta 
43.000 €. 
 
Tuetaan erilaisten kuntoutusselvitysten tekemistä muun muassa järjestämällä työkokeilu-
mahdollisuuksia kunnan yksiköihin. 
 
Työkokeilumahdollisuuksia on järjestetty. 
 
Osallistutaan kumppanina Taivalkosken Kuohu ry:n Uutta Työtä Taivalkoskelle -
hankkeeseen ja mahdolliseen jatkohankkeeseen. Työllistämisyksikkö maksaa 1/3 kunta-
osuudesta Taivalkosken Kuohu ry:n projektista. Nuorten työpaja ja työllistämisyksikkö osal-
listuvat mahdollisiin muihin kehittämishankkeisiin käytettävissä olevien määrärahojen ja 
resurssien puitteissa. 
 
Uutta Työtä Taivalkoskelle -hankkeen kanssa on jatkettiin kumppanina ja maksettiin sivistystoimen 
osuus kuntaosuudesta. Hanke päättyi 31.5.2016. Yhteistyötä työllistämisessä on jatkettu myös 
hankkeen päättymisen jälkeen kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. 
 
Toteutetaan työpajan ja työllistämisyksikön kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 – 2018 
määrärahojen puitteissa.  
 
Toteutettu kehittämissuunnitelmaa. 
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Ruokahuolto  
 
Laadullista kehittämistä jatketaan muun muassa kehittämällä ruokalistaa siten, että voidaan 
hakea Sydänmerkkiä, jolla osoitetaan ruuan terveellisyyttä. Yhteistyökokouksia ruokahuol-
lon sekä sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkiöiden kesken jatketaan. Kehittämistoimia 
tehdään resurssien puitteissa kuitenkin siten, ettei niillä ole asiakashintoja merkittävästi 
nostavaa vaikutusta. Henkilöstön työssä jaksamista edistetään noudattaen sivistyspalvelu-
jen henkilöstön hyvinvointi- ja täydennyskoulutussuunnitelmaa resurssien puitteissa. Ikään-
tyviä ja työrajoitteisia työntekijöitä tuetaan tarvittaessa esimerkiksi järjestelemällä työtehtä-
viä uudelleen. 
 
Henkilökuntaa on käynyt Sydänmerkkiin liittyvässä koulutuksessa ja ruokaohjeiden syöttäminen 
extranettiin on menossa. Myös muuta erityisruokavalioihin liittyvää koulutusta on järjestetty. Yhteis-
työkokouksia ruokahuollon sekä sosiaali- ja terveystoimen vastuuhenkilöiden kesken on edelleen 
järjestetty. Kasvisten/juuresten tarjoilua aterioilla on lisätty asiakaspalautteiden mukaisesti. Työteh-
täviä on järjestelty tarpeen mukaisesti uudelleen ja työrajoitteisten ja ikääntyvien työtehtäviä on jär-
jestelty. Keskuskeittiölle on uusittu kolme keittopataa sekä astianpesulinjastoa suunnitelman mukai-
sesti yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 
 
Toteutetaan ruokahuollon kehittämissuunnitelmaa vuosille 2016 - 2018 määrärahojen puit-
teissa. 
 
Toteutettu kehittämissuunnitelmaa. 
 
Arviointikohteet 
 
Varhaiskasvatus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Lapsen vasun (henkilökohtaisen suunnitelman) 
laatiminen lapselle 

% kaikista päivähoidon 
kirjoilla olevista lapsista 

75 % 58 % 

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

% henkilökunnasta 70% 83 % 

Hoidossa olevien lasten lukumäärä  lasten määrä 31.12.2016 130 127 

Hoitopäivien määrä päivähoidossa: 
 

   

osapäiväiset  toteutuneita hoitopäiviä/ 
vuosi 

 
5.200/vuosi 

 
9.015/vuosi 

kokopäiväiset toteutuneita hoitopäiviä/ 
vuosi 

 
10.500/vuosi 

 
10.219/vuosi 

 
 
Perusopetus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

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 % 9,1 % 

Erityisopetuksen määrä % koko tuntimäärästä enintään 19 % 20,3 % 

Tukiopetuksen määrä keskiarvo tuntia/viikko 6 tuntia/vk  4 tuntia/vk 

 
 
  



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

104 

 
Toisen asteen koulutus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Lukio:    

1. Oppimaan oppiminen:     

Oppilaiden sijoittuminen jatkokoulutukseen 
(opiskelupaikan vuoden loppuun mennessä  
saaneet) 

% keväällä kirjoittaneista 50 % 45 % 

Ylioppilaskirjoitusaineiden tulokset keskiarvo keväällä        3,8  4,94 

2. Keskeyttäneet yli kuukauden koulussa  
olleista keskeyttäneet  % 

 
enintään 6,8 % 

 
2,90 % 

 

Kansalaisopisto 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

1. Opetuksen tila:    

Opetustuntien määrä tuntia/vuosi vähintään 4.400 tuntia 4.720 tuntia 

Opiskelijamäärä (kerran laskettuna) opiskelijoita/vuosi 900 opisk. 807 opisk. 

2. Asiakastyytyväisyysindeksi indeksin ka ka 4 ka 4,35 

3. Opetuksen uudistuminen    

Uudet opiskelijat (vrt. vuosi 2012) % opiskelijoista 5 % 20 % 

Uusia kursseja % kurssimäärästä 10 % 14 % 

4.Opetuksen saavutettavuus sivukylillä:    

Tarjottujen opetustuntien määrä sivukylillä tuntia/vuodessa sivukylillä 500 tuntia 904 tuntia 

 
Kulttuuritoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

1. Kulttuuritilaisuudet    

Kulttuuritilaisuuksiin osallistuneiden määrä yhteensä osallistujia vuodessa 8.500 14.674 

Erikseen Päätalo-viikon tapahtumiin 
osallistuneet 

määrä vuodessa 5.200  5.200 

2. Hankkeitten määrä/kulttuurituottaja:    

Haetut paikalliset hankkeet hanketta/vuosi 6 5 

Haetut alueelliset hankkeet hanketta/vuosi 1 1 

3. Päätalokeskuksen kävijämäärä henkilöä/vuosi 5.000 5.864* 

   * sisältää myös taidenäyttelyssä kävijät 

 
Kirjastotoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Lainaukset Lainausten määrä  
vuodessa 

 
65.000 

 
61.524 

Käynnit Käyntien määrä  
vuodessa 

 
38.000 

 
42.952 

Verkkokäynnit            Käyntien määrä  
vuodessa 

 
30.000 

 
* 

   * ei tilastoja, koska kirjastojärjestelmä vaihtunut kesken vuoden 
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Vapaa-aikatoimi 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

1.Nuorisotilojen käyttö ja sivukylien nuoriso- ja  
liikuntatoiminta 

   

Nuorisotilojen käyttö:    

Nuorisotiloilla käynnit käynnit vuodessa 2.700 3.298 

Nuorisotilojen aukiolo aukiolopäivät vuodessa 130 130 

Sivukylien nuorisotoiminta tilatoimintaa vuodessa 
kertaa vähintään 

 
8 

 
8 

Kerhotoimintaa sivukylillä kerhoja vuodessa  
kertaa 

 
30 

 
66 

Nedun ja nuorten toimintaryhmien järjestämät      
tapahtumat 

tapahtumat vuodessa  
vähintään  

 
10 

 
10 

Nuorisotyö kouluilla kertaa vuodessa     
vähintään 

 
10 

 
10 

2. Uimaopetus ja uimahallitoiminta:    

Kuudesluokkalaisista osaa uida prosenttia kuudes-
luokkalaisista 

 
90 % 

 
90,3 % 

Uimahallikäyntien määrä ilman uimaopetusta määrä vuodessa 3.000 3.217 

 
Työllistämisyksikkö 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

1. Työllistäminen    

Työmarkkinatuella olevien määrä henkilöä vuoden     
lopussa 

 
enintään 40 

 
41 

 
Ruokahuolto 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

1.Valmistuksen määrä valmistettuja aterioita vuodessa 200.000 234.194 

2. Vanhusten ateriapalvelun ateriamäärä kotiin kuljetettujen aterioiden  
määrä vuodessa 

 
6.000 

 
6.614 

 
Tilaresurssit 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Koulujen käytössä olevat tilat vuoden lopussa m
2
 enintään 9.178 9.178 

 
Oppilaat 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2016 Toteutunut 2016 

Peruskoulutus oppilaiden määrä 20.9. 480 492 

Lukio oppilaiden määrä 20.9. 69 64 

 
Sivistyslautakunta kokoontui kertomusvuonna 10 kertaa ja käsitteli 145 asiaa. 
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Talous 

 
 

 
 
Poikkeamat talousarvioon (t=tuhat): 
 
Toimintatuotot ylittyivät yhteensä noin 27 t. Myyntituotot alittuivat arvioon verrattuna noin 30 t, josta 
alitusta ruokahuollossa noin 28 t ja nuorten työpajassa noin 2 t. Ruokahuollossa alitusta tuli, koska 
vanhuksille ateriapalveluna myytävien aterioiden määrä väheni jonkin verran aikaisempaan vuoteen 
verrattuna. Maksutuotot puolestaan ylittyivät noin 21 t, tuet ja avustukset noin 30 t sekä muut toi-
mintatuotot noin 6 t. Maksutuottoja kertyi ennakoitua enemmän kansalaisopiston kurssimaksuista 
noin 12 t, päivähoitomaksuista noin 8 t ja muista maksuista noin tuhat euroa. Tukia ja avustuksia 
saatiin työllistämisyksikössä noin 22 t ennakoitua enemmän ja muissa yksiköissä yhteensä noin 8 t 
enemmän. Tukia ja avustuksia haettiin vuoden aikana eikä niitä ole voitu täysin ennakoida talousar-
viovaiheessa. Muita toimintatuottoja kertyi kaikissa toimintayksiköissä ennakoitua enemmän. Toi-
mintatuotot ovat riippuvaisia esimerkiksi järjestettyjen tilaisuuksien ja tapahtumien kävijämääristä ja 
niitä on mahdotonta arvioida ennakkoon tarkasti. Muita toimintatuottoja kertyi yhteensä noin 20 t. 
 
Toimintakulut alittuivat yhteensä noin 289 t. Henkilöstökulut alittuivat noin 150 t. Siitä noin 95 t alittui 
peruskoulutuksessa, 63 t ruokahuollossa, 52 t lukiossa , kansalaisopistossa noin 7 t, vapaa-
aikatoimessa noin 12 ja muissa yksiköissä yhteensä noin 6 t. Peruskoulussa ja lukiossa tehtiin edel-
leen opetus- ja henkilöstöjärjestelyjä. Ruokahuollossa eläkkeelle jääntien yhteydessä henkilöstöä 
voitiin järjestellä uudelleen ja vapaa-aikatoimessa tehtiin muun muassa määräaikaisesti osa-
aikatyötä. Henkilöstömenot ylittyivät päivähoidossa noin 61 t ja työllistämisyksikössä noin 24 t. Päi-
vähoidossa oli hoitopäiviä vuorohoidossa ja osapäivähoidossa ennakoitua enemmän ja työllistä-
misyksikössä työllistettiin mahdollisimman monta henkilöä nettomäärärahan puitteissa. Sekä päivä-
hoidossa että työllistämisyksikössä voitiin henkilöstömenojen ylitykset säästää muista kuluista tai 
korvata saaduilla suuremmilla tuloilla, jotta pysyttiin käyttösuunnitelman (netto) puitteissa. 
 
Palvelujen ostot alittuivat yhteensä noin 17 t. Eniten palvelujen ostot alittuivat päivähoidossa, noin 
25 t. Päivähoidossa palvelujen ostot alittuivat muun muassa ICT-palveluissa sekä koulutus- ja kult-
tuuripalveluissa. Muissa yksikössä palvelujen ostot alittuivat yhteensä noin 8 t. Toisaalta ruokahuol-
lossa, kansalaisopistossa, kirjastossa, kulttuuritoimessa ja vapaa-aikatoimessa palvelujen ostot 
ylittyivät yhteensä noin 16 t. Muun muassa kulttuuritoimessa ja vapaa-aikatoimessa ostettiin palve-
luja paikalliselta toimijoilta kuten urheiluseuroilta ja muilta yhdistyksiltä sekä muun muassa erilaisilta 
esiintyjiltä. Tapahtumiin yms. määräraha on varattu yleensä muihin toimintakuluihin, koska esimer-
kiksi tapahtuman ohjelmaa tai sisältöä tai järjestämistapaa ei tiedetä vielä talousarviovaiheessa.  
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 1 028 360               1 028 360 1 055 633,63 -27 273,63

TOIMINTAKULUT -9 299 907 -223 281 -9 523 188 -9 233 934,92 -289 253,08

TOIMINTAKATE -8 271 547 -223 281 -8 494 828 -8 178 301,29 -316 526,71

Poistot ja arvonalentumiset -65 956               -65 956 -55 122,66 -10 833,34

LASKENNALLISET ERÄT                                           -203 110,00 203 110,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 337 503 -223 281 -8 560 784 -8 436 533,95 -124 250,05

sisäiset erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 613 765 613 765 580 288,62 33 476,38

TOIMINTAKULUT -1 155 827 -1 155 827 -1 094 388,13 -61 438,87

TOIMINTAKATE -542 062 -542 062 -514 099,51 -27 962,49

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -542 062 -542 062 -514 099,51 -27 962,49
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Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittuivat yhteensä noin 16 t. Toisaalta peruskoulutuksessa  aineet, tar-
vikkeet ja tavarat ylittyivät noin 13 t, koska uusien opetussuunnitelmien toimeenpanosta johtuen 
kouluille jouduttiin hankkimaan uutta opetusmateriaalia. Muissa yksiköissä ylitystä tuli yhteensä 9 t. 
Kaikkiaan alitusta tuli eri yksiköissä 38 t. Suurimmat alitukset tulivat ruokahuollossa noin 17 t ja päi-
vähoidossa. 
 
Avustuksissa tuli alitusta. Päivähoidossa lasten kotihoidon tukia maksettiin noin 20 t ennakoitua 
vähemmän. 
 
Muissa toimintakuluissa alitusta tuli yhteensä 86 t, joista suurimmat alitukset tulivat peruskoulutuk-
sessa 77 t ja lukiokoulutuksessa 6 t ja kansalaisopistossa 6 t. Kouluilla alitukset tulivat muun muas-
sa siitä, että vuokrattuja tietokoneita oli vähemmän, koska niitä on korvattu tableteilla. Lisäksi pe-
ruskouluille muihin ennakoimattomiin menoihin kuten sijoitettujen lasten koulukuluihin, vammaisop-
pilaiden tukijaksoihin yms. varattuihin määrärahoihin tuli alitusta. Toisaalta muissa yksiköissä tuli 
muissa toimintakuluissa alitusta, koska menot kirjautuvat esimerkiksi toteutuneen tapahtumien jär-
jestämistavan mukaan muille tileille kuten muun muassa edellä kohdassa palvelujen ostot on selvi-
tetty.  

 
Toimintakate oli  -8.178 t vuonna 2016. Vuonna 2015 toimintakate oli -7.969 t. 
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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 (mm. hiihtokeskus, melontakeskus) 
- väestönsuojelun osatehtävät (valmiussuunnittelu/varautuminen häiriö- ja poikkeusolosuhteisiin ) 

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

ja yhteistyöhankkeissa 
- selvitetään kolmannen sektorin käytön lisäämistä liikuntapaikkojen hoidossa 30.6.2016 men-

nessä 
 
Lautakunta toimii rakennusvalvontaviranomaisena 1.1.2013 alkaen. Rakennusvalvontaviranomai-
nen hoitaa eri laeissa kunnalle tai sen toimielimille määrätyt rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät 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 jatketaan toimialan kehittämistä tukipalve-
luyksikkö -linjauksella. Samalla korostetaan toimintayksikkökohtaista asiakkuuksiin perus-
tuvaa rahoitusrakennetta. Toimiala tuottaa merkittävässä määrin kunnan sisäisiä tukipalvelu-
ja toisten hallintokuntien käyttöön; esimerkkinä kiinteistönhoito, joka sitoo toimialan henki-
löstöresursseista yli puolet. Toisena selkeänä palvelukokonaisuutena ovat liikelaitostyyppi-
set palvelut (lämpö, vesi, jätehuolto), joiden kustannukset kokonaisuudessaan katetaan 
asiakasmaksuin. Kolmantena kokonaisuutena ovat pääosin 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 palvelutuotanto ja koko konsernin palvelukäytössä 
olevat tilat huomioitava niin vähenevien kuin lisääntyvienkin tarpeiden osalta kokonaista-
loudellisen tilahallinnon varmistamiseksi. 
 
Toimintaympäristö tilapalveluissa muuttuu esimerkiksi kasvavine asumistarpeineen ja vähenevine 
koulutilatarpeineen. Vuoden aikana toimialan tilahallinnossa merkittävää roolia esitti edelleen met-
säoppilaitoksen ja ammatillisen koulutuksen tilojen ”isännöinti”. Tähän saakka ko. tilat on saatu pi-
dettyä kustannuskattavasti vuokrattuna. Uhkakuvana realisoitui tilatarpeen pienentyminen ammatil-
lisen koulutuksen osalla. Vapautuville tiloille on löydetty järkevää jatkokäyttöä. Terveyskeskuksen 
saneerauksen kolmas vaihe käynnistettiin kertomusvuonna. Kiinteistöautomaation rakentamista on 
jatkettu investointiohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta on hyväksynyt kiinteistöille energian-
säästöohjelman, jonka mukaan seurantaa ja toimenpiteitä suoritetaan. 
 
Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja vesilaitos) toimintaperiaatteena on kus-
tannusvastaavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen koron tuottaminen omistajan sijoittamal-
le pääomalle. Tuotteiden hintaan kohdennetaan kaikki kustannusten osatekijät tariffilasken-
nassa. Lisäksi tariffeissa otetaan huomioon laitosten investointitarpeet, joten laitosten in-
vestointiohjelmat katetaan kuluttajamaksuista, eivätkä laitokset näin ollen rasita kunnan ta-
loutta. Liikelaitosten osalta yksi suunnittelukauden painopiste on valmiussuunnittelun pitä-
minen ajan tasalla ja tehokas varautuminen arjen poikkeustilanteisiin. 
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Nykyinen jätevedenpuhdistamo peruskorjattiin 2007/2008 ja laitokseen rakennettiin biologi-
nen puhdistamo-osa. Hanke valmistui 2008 ja on saavuttanut hyvin puhdistuksen mitoi-
tusarvot. Jatkohankkeena on toteutettava vanhojen selkeytysaltaiden kunnostaminen. 
Suunnittelu on toteutettu 2012. Kaava-alueen lievealueiden jätevesiasioiden ratkaisu on saa-
tettu päätökseen 2015 liittämällä ne taajaman puhdistamon piiriin. Ensimmäinen vaihe toteu-
tettiin 2013 Jänispalon suunnan liittämisenä ja toinen vaihe 2014 Asutusalueen suunnan liit-
tämisenä. Loput lähialueet on liitetty 2015. 
 
Kaukolämmön markkina-asema on ollut viime vuosina erittäin hyvä. Kunnassa on 90-luvulta 
saakka tehty vuosittain lämpöverkoston saneeraustöitä ja pääosa runkolinjoista ja osa talo-
linjoista on uudistettu eli niin sanottua ”korjausvelkaa” ei ole. Varautumisen osalta linjaston 
varrella oleva LK1 (6 MW) on varmistettu 2013 omalla sähkögeneraattorilla.  
 
Kunnan lämpölaitos tekee tiivistä yhteistyötä yhtiöitetyn lämmöntuotannon (Taivalkosken 
Voima Oy) kanssa. Yhtiö on kasvanut ja kehittänyt voimakkaasti toimintaansa. Yhtiö investoi 
vuoden 2005 loppupuolella savukaasupesurin ja toteutti 2010 – 2011 uuden kattilalaitoksen 
investoinnin (n. 3.500.000 €). 
 
Kaukolämpötoiminnassa pitkäjänteinen linjaston saneerausohjelma on kohottanut verkoston hyö-
tysuhdetta ja toimintavarmuutta. Taivalkosken Voima Oy:n viimeisen lämpölaitosinvestoinnin seu-
rauksena öljynpolttotarvetta on vain poikkeustilanteissa. Kunnan verkostolla olevan lämpökeskus 
n:o 1:n toiminnan turvaaminen on jo aikaisemmin varmistettu sähkökatkostilanteissa omalla aggre-
gaatilla ja Taivalkosken Voima Oy on rakentanut aggregaattivarmistusta päälämpökeskukselle ker-
tomusvuoden aikana. 
 
Nykyinen jätevedenpuhdistamo peruskorjattiin 2007/2008 ja laitokseen rakennettiin biologinen puh-
distamo-osa. Jätevedenpuhdistamo on saavuttanut hyvin asetetut puhdistusvaatimukset. Taajaman 
lievealueen viemäröintihanke saatettiin loppuun 2015 toteuttamalla Jokijärven suunta ja Riihikan-
kaan suunta.  
 
Tienpito toteutetaan valtuuston hyväksymän raportin (97) periaatteiden mukaisesti. Lauta-
kunta on tiukkojen raamien puitteissa ylläpitänyt tieverkon palvelut. Tiekuntien hallinto on 
saatettu kunnan toimesta ajan tasalle ja tiekuntien kanssa kunnalla on hoitosopimukset. Tie-
kuntien toiminnan aktiivisuutta pyritään edesauttamaan. Taivalkosken kunta on mukana 
Kuusamon kaupungin vetämässä Koillismaan yksityistieverkon kehittämishankkeessa, jon-
ka yksi päätavoite on yksityisteiden tiekuntien aktivointi Kuusamon, Posion, Pudasjärven ja 
Taivalkosken kunnan alueella.  
 
2008 kilpailutettiin teiden hoito yhdessä Pudasjärven kaupungin, Taivalkosken kunnan ja 
Tielaitoksen kanssa. Kilpailuttamisen jälkeen tehtiin sopimus 5-vuotisesta hoidon alueura-
kasta. Hoitourakka jatkui 5-vuotissopimuksen mukaan syksyyn 2013. Uusi kilpailutus seu-
raavalle 5-vuotisjaksolle oli kevättalvella 2013. Kilpailutus käytiin yhdessä ELY:n ja Pudas-
järven kaupungin hoitoteiden ja katujen kanssa. Urakoitsijaksi valittiin seuraavalle urakka-
kaudelle 2013 – 2018 Destia Oy eli sama urakoitsija, joka toimi edellisellä sopimuskaudella. 
 
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. Nykyinen viisivuotinen hoitourakka käynnistyi samojen toimijoiden kilpailutta-
mana syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä 2018. Uuden jakson kilpailuttamista ollaan käynnistämässä 
yhdessä ELY:n ja Pudasjärven kaupungin kanssa. 
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Taivalkosken kunnan jätehuolto muuttui 1.1.2013 alkaen. Aiemmin Kuusamoon toimitettu 
jäte ruvettiin toimittamaan Oulun kaupungin jätteenpolttolaitokselle. Vuositasolla jätettä toi-
mitetaan polttoon noin 800 – 900 tn. Kunnan Matovaaran jäteasemalle perustettiin polttokel-
poisen jätteen välivarastointipaikka, josta jäte toimitetaan urakoitsijan toimesta määrävälein 
Oulun energialaitokselle. Jätehuollon muutoksen seurauksena tekninen lautakunta antoi 
uudet jätehuoltomääräykset. Lisäksi vuoden 2013 alusta lukien on kunnan toimesta järjestet-
ty lasille ja pienmetallille erilliset keräyspisteet kauppojen yhteyteen (S-market, K-market, 
Tyrävaaran kyläkauppa, Metsäkylän kyläkauppa ja kunnan varikko).  
 
Biojätteen erilliskeräys lopetettiin myös 1.1.2013 ja nyt biojäte menee polttokelpoisen jätteen 
mukana Ouluun. Poltettavaksi tai muuhun hyötykäyttöön kelpaamaton jäte toimitetaan edel-
leen Kuusamon kaatopaikalle. Tuottajavastuu laajenee 1.1.2016 ja esimerkiksi kartongin 
osalta valtakunnallinen toimija järjestää kierrätyksen. 
 
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. Tuottajavastuu laajeni vuonna 2016, mutta toiminnassa on ollut 
merkittäviä muutoksia. 
 
Palo- ja pelastustoimen valtakunnalliset keskittämiset suoritettiin 2004. Palo- ja pelastustoi-
mintaa Taivalkoskella hoitaa Oulun kaupungin liikelaitos. Väestönsuojelu- ja valmiustehtäviä 
jäi merkittävässä määrin kunnille. Nyt valmistelussa olevassa aluehallinnon uudistuksessa 
kaavaillaan palo- ja pelastustoimen uudelleen organisointia aluehallinnon yhteyteen. 
 
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. Kertomusvuonna on Taivalkosken Voima Oy rakentanut 
teollisuusalueen päälämpökeskukselle varajärjestelmäkapasiteettiä. Vuoden kuluessa on kunnalla 
ollut verkkoyhtiön (Caruna Oy) kanssa tapaamisia laajemman toimitusvarmuuden kartoittamisen 
tiimoilta ja alustava kartoitus kunnan itse varmistettavista kohteista on tehty jatkosuunnittelun poh-
jaksi. 
 
Rakennusvalvonnan osalta uudistetut energiamääräykset ja rakennustuoteasetus tuovat 
perehdyttämistarvetta rakennushankkeeseen ryhtyville, pääsuunnittelijoille ja vastaaville 
työnjohtajille. Aloituskokousten merkitys korostuu entisestään ja niiden pitämisen tarve laa-
jenee myös pienempiin rakennushankkeisiin. 
 
Vuoden 2015 aikana valmistellaan esitys valtuustolle kunnan perimistä rakennusvalvonnan 
lupa-, tarkastus- ym. maksuista, nykyinen taksa on tullut voimaan vuonna 2011. Tehdään 
esitys valtuustolle maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan 
valvonnasta suoritettavista maksuista, nykyinen taksa on tullut voimaan 2002. 
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Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavista maksuista on maksupe-
rusteet (taksa) hyväksytty valtuustossa 28.1.2016. Maa-ainesasiat (lupien käsitteleminen ja 
oton valvonta) on siirtynyt lakimuutoksen myötä 1.7.2016 lähtien ympäristönsuojeluviran-
omaiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kun-
tien yhteinen toimielin. Ottamistoiminnan valvonnan on yhteistoimintaelin ostanut Taival-
kosken kunnalta erillisellä sopimuksella. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Tavoite 1: 
 
Tehdään kokonaisselvitys Taivalkosken kunnan toimintojen turvaamisesta pidemmässä 
sähköhäiriötilanteessa. 
 
Kunnan lämpö- ja vesilaitoksella on jo aikaisempina vuosina kriittisimpiä toimintoja varustettu vara-
järjestelmillä. Kertomusvuonna on varustautunut myös Taivalkosken Voima Oy tuottamaan kriittisiin 
toimintoihinsa sähköenergian aggregaatilla. 
 
Vuoden kuluessa on kunnalla ollut verkkoyhtiön (Caruna Oy) kanssa tapaamisia laajemman toimi-
tusvarmuuden tiimoilta ja alustava kartoitus kunnan itse varmistettavista kohteista on tehty jatko-
suunnittelun pojaksi. 
 
Poikkeusoloihin varautumista jatketaan selvittämällä yläkoulun ja keskuskeittiön sekä kunnantalon 
sähköistämismahdollisuus aggregaatin avulla. Tavoitteena on, että yläkoulua voidaan käyttää eva-
kuointiin ja keskitettyyn ruokahuoltoon ja kunnantalon kautta pelaisi johtokeskus-, viestintä- ym. 
toiminnot pidemmässäkin sähköhäiriötilanteessa. Lisäksi selvitetään soten kriittiset toiminnot. 
 
Tavoite 2: 
 
Selvitetään/ennakoidaan tulevan sote-aluehallintoratkaisun vaikutukset toimialan palvelutuo-
tantoon. 
 
Työ käynnissä. Vaikutukset täsmentyvät lainsäädännön edetessä ja arviot tehdään sitä mukaa. 
 
Tavoite 3: 
 
Suoritetaan tarpeelliset rekrytoinnit henkilöstön kapean/korkean ikähaitarin tilanteessa pal-
veluiden jatkuvuuden turvaavalla tavalla. 
 
Lautakunta suorittanut avainpaikkojen henkilöstöresurssien turvaamista. 
 
Tavoite 4: 
 
Käytöstä poistuneet tilat realisoidaan maksimaalisesti. 
 
Tekninen lautakunta on aktiivisesti viime vuosien aikana ollut realisoimassa käytöstä poistettuja ja 
vajaakäyttöisiä tiloja; Jokijärven koulu, Pekkalan kiinteistö, Metsäkylän koulu. Inkeen koulua tarjot-
tiin useamman kerran ostettavaksi mutta kysyntää ei ollut. Ko. kohteen tarjouskilpailu on syytä jäl-
leen päivittää. Opetuskäytöstä aikaisemmin vapautuneiden ammattikoulun tilojen osalle on saatu 
merkittävästi uusia käyttäjätahoja.  
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Tavoite 5: 
 
Rakennuslupahakemukset käsitellään 1 – 5 viikkoa hakemuksen jättämisestä. Rakennustar-
kastaja on maanantaisin toimistolla tavattavissa asiakaspalvelua varten. 
 
Toteutunut. Lupapäätöksiä on tehty vuoden aikana 220 kpl (mukana toimenpideilmoitukset ja toi-
menpideluvat). Lupapäätösten poikkeuksellisen suuri määrä selittyy toimenpideilmoitusten suurella 
määrällä (125 kpl), johtuen sähköverkon uusimisen muuntamojen rakentamisesta. Huhtikuussa on 
otettu käyttöön sähköinen luvanhakujärjestelmä (Lupapiste), joten rakennuslupia on mahdollisuus 
hakea sähköisesti. Noin kolmasosa tämän vuoden rakennusluvista on haettu ja käsitelty sähköises-
ti. 
 

 2013 2014 2015 2016 

Rakennusluvat 125 129 147 220 

Valmistuneet asunnot 8 13 7 7 

Valmistuneet/käyttöönotetut rakennukset 101 73 47 84 

Suunnittelutarveratkaisut 0 0 2 0 

Poikkeamislupien lausunnot 12 15 6 12 

Maisematyöluvat 1 2 5 3 

 

Toiminnan muu toteutuminen 
 
Investoinnit 
 
Investointeja ja työohjelmia on valmisteltu ja toteutettu kuntasuunnitelman mukaisesti. Lautakunta 
on hyväksynyt tarkeohjelmia tarpeellisiin investointiohjelman osioihin. Painopiste EAKR-
rahoituksessa on siirtynyt elinkeinopoliittiseen suuntaan, joten kunnan investoinneille on yhä vaike-
ampaa saada EU-rahoitusta. Nykyinen tukirahoitus investoinneille on jo hakuvaiheessa monitahoi-
sesti rahoittajien selvittelyssä, joten useiden hankkeiden osalta rahoituspolut ovat kestoltaan pitkiä. 
Rahoitusten pitkällinen käsittely aiheuttaa aikataulumuutoksia hankkeisiin ja pääosin aikataulut pyr-
kivät jatkumaan. 
 
2016 oli edelleen vilkas investointivuosi. Kunta on mukana monissa yhtiöitään ja osakkuusyhtiöitään 
koskevissa investointihankkeissa. Kiinteistö Oy Siikataival on käynnistänyt rivitalohankkeen. Ter-
veyskeskuksen saneerauksen 2-vaihe on valmistunut ja 3-vaiheen urakka on käynnissä. Taivalvaa-
ran hiihtokeskuksen monitoimitalon laajennus valmistui alkuvuodesta ja Taivalvaaran hiihtokeskuk-
sen asuntovaunualueen huoltorakennus/poolirakennus valmistui alkuvuodesta. Kesällä rakennettiin 
osa Taivalvaaran vaunualueesta. Kunnallistekniikan puolella on toteutettu muun muassa katuvalais-
tuksia keskustaajamaan ja käynnistetty mittava tienrakennushanke teollisuusalueelle. Alueella to-
teutetaan uudistetun kaavan mukaisia liikennejärjestelyjä muun muassa uuden pääsytien rakenta-
minen teollisuusalueelle Posiontieltä Telatek Oy:n läheisyydestä. Ko. teollisuusalueen investoinneil-
le on saatu merkittävä EU (EAKR) -rahoitus. Kohdassa ”Investointien toteumavertailu” on tarkem-
min kuvattu vuoden kohteet ja toteuma. 
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Maankäyttö 

 

Taajamassa on käynnissä yleiskaavan uudistaminen. 
Koko kunnan aluetta tarkasteleva maankäyttöstrategiatyö on käynnissä. Keskeisenä teemana ko. 
työssä on elinkeinojen kehittämismahdollisuudet ja Mustavaaran kaivostoiminnan vaikutusten en-
nakointi kunnan maankäyttöön ja palveluihin. Mustavaaraan suunnitellun kaivosalueen alueen kaa-
vat (yleiskaava ja asemakaava) valmistuivat 2015. Myös Taivalvaaran alueen kaavat ja teollisuus-
alueen kaavat ovat äskettäin uudistetut ja ajan tasalla. Ydinkeskustassa valmistui kertomusvuonna 
kaavamuutoksella rivitalorakentamiselle uusia rakennuspaikkoja koulukeskuksen ja vanhan myllyn-
alueelle. Kunnassa käynnistyikin useita rivitalohankkeita kertomusvuoden kuluessa. Ydinkeskustan 
kaavamuutos käynnistettiin; tarkoituksena on kaavan päivittämisen lisäksi myös kaavallisesti pohtia 
keskustan elävänä säilymistä nykyisessä kaupan ja liiketoiminnan murrostilanteessa. 
 
Voimavarat 
 
Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimi vakituisesti 34 kokoaikaista ja 9 osa-aikaista henkilöä 
sekä määräaikaisesti kokoaikaisia 9 henkilöä ja osa-aikaisia 2 henkilöä ja 1 tukityöllistetty. 
 
Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa ja käsitteli 213 asiaa. 
 
Talous 

 
 

 
 
Lautakunta pysyi hyvin raamibudjetissa ja nettomenot toteutuivat kertomusvuonna 94,9 %. Raken-
nusten osalta vuosi toteutui vuokratulojen osalta hyvin. Palkkausmenoissa syntyi merkittävä alitus, 
koska toimialan henkilöstöä työskenteli merkittävässä määrin investointikohteilla ja lisäksi henkilös-
tön eläköityminen oli isompaa suhteessa rekrytointiin. 
 
Rakennusvalvonnan osalta toteutuma on menojen osalta ylittynyt noin 10.000 €, johtuen lupapis-
teen käyttöönoton ja arkiston skannaamisen kustannuksista. Käyttöönottoon oli varattu vuodelle 
2015 investointiosaan määräraha, mutta kustannukset siirtyivät vuodelle 2017. Toisaalta tulot ylittyi-
vät noin 20.000 € johtuen rivitalohankkeista ja ilmoitusten suuresta määrästä. 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016       Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

TEKNINEN TOIMI

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 2 808 658 12 000 2 820 658 2 825 522,71 -4 864,71

TOIMINTAKULUT -5 282 968 -74 754 -5 357 722 -5 107 583,56 -250 138,44

TOIMINTAKATE -2 474 310 -62 754 -2 537 064 -2 282 060,85 -255 003,15

Poistot ja arvonalentumiset -1 553 222               -1 553 222 -1 439 509,70 -113 712,30

LASKENNALLISET ERÄT                                           -111 552,00 111 552,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 027 532 -62 754 -4 090 286 -3 833 122,55 -257 163,45

sisäiset erät

TEKNINEN TOIMI

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 1 874 222 1 874 222 1 940 762,67 -66 540,67

TOIMINTAKULUT -418 243 -418 243 -552 245,33 134 002,33

TOIMINTAKATE 1 455 979 1 455 979 1 388 517,34 67 461,66

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 455 979 1 455 979 1 388 517,34 67 461,66
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2.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
 

 
 
Maksutuottojen toteuma jäi arvioidusta n. 77.000 euroa. Henkilöstökulujen osalta toteuma oli 94,7 %. Henki-
löstökulut alittuivat arvioidusta n. 890.000 euroa. Alitusta tapahtui kaikilla toimialoilla ja lisäksi henkilöstöku-
luista 185.000 euroa on aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin. Palvelujen ostoihin käytettiin n. 170.000 euroa 
arvioitua vähemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoon sekä avustuksiin käytettiin hieman arvioitua 
enemmän. Muita toimintakuluja oli n. 168.000 euroa vähemmän arvioidusta. 
 
Verotuloja kertyi odotettua paremmin, n. 530.000 euroa enemmän kuin arvioitiin. Satunnaisten kulujen osalta 
menoerä jäi toteutumatta. Tilikauden tulos on toteutunut arvioitua positiivisemmin. 

 
 
 
  

TA2016 TA2016 TA2016 Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

   ulkoinen/sisäinen

                                                                          

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                

   Myyntituotot                       3 998 995               3 998 995 3 999 994,31 -999,31

   Maksutuotot                        1 605 892               1 605 892 1 528 680,27 77 211,73

   Tuet ja avustukset                 545 649               545 649 560 878,56 -15 229,56

   Muut toimintatuotot                2 394 549 12 000 2 406 549 2 375 430,44 31 118,56

  TOIMINTATUOTOT                      8 545 085 12 000 8 557 085 8 464 983,58 92 101,42

  TOIMINTAKULUT                                                                                                 

   Henkilöstökulut                    -17 018 898               -17 018 898 -16 121 637,44 -897 260,56

   Palvelujen ostot                   -12 945 467 -4 988 -12 950 455 -12 779 094,38 -171 360,62

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      -3 059 854               -3 059 854 -3 111 813,37 51 959,37

   Avustukset                         -1 499 126               -1 499 126 -1 581 085,28 81 959,28

   Muut toimintakulut                 -2 403 758 -11 000 -2 414 758 -2 246 281,94 -168 476,06

  TOIMINTAKULUT                       -36 927 103 -15 988 -36 943 091 -35 839 912,41 -1 103 178,59

  TOIMINTAKATE                        -28 382 018 -3 988 -28 386 006 -27 374 928,83 -1 011 077,17

  Verotulot                           11 621 000               11 621 000 12 158 604,35 -537 604,35

  Valtionosuudet                      18 829 181               18 829 181 18 847 709,00 -18 528,00

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                      

   Korkotuotot                        14 000               14 000 9 600,00 4 400,00

   Muut rahoitustuotot                164 000               164 000 152 296,92 11 703,08

   Korkokulut                         -87 000               -87 000 -78 769,73 -8 230,27

   Muut rahoituskulut                                                           -477,83 477,83

  Rahoitustuotot ja -kulut            91 000               91 000 82 649,36 8 350,64

  VUOSIKATE                           2 159 163 -3 988 2 155 175 3 714 033,88 -1 558 858,88

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                   

   Suunnitelman mukaiset poistot      -2 100 000               -2 100 000 -1 955 668,92 -144 331,08

  Poistot ja arvonalentumiset         -2 100 000               -2 100 000 -1 955 668,92 -144 331,08

  Satunnaiset tuotot ja kulut                                                                                   

   Satunnaiset kulut                  -450 000               -450 000                 -450 000,00

  Satunnaiset tuotot ja kulut         -450 000               -450 000                 -450 000,00

  TILIKAUDEN TULOS                    -390 837 -3 988 -394 825 1 758 364,96 -2 153 189,96

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                                             

   Poistoeron muutos                  11 627               11 627 11 626,69 0,31

  Varausten ja rahastojen muutokset   11 627               11 627 11 626,69 0,31

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -379 210 -3 988 -383 198 1 769 991,65 -2 153 189,65
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Talousarvioon tehtiin valtuuston päätöksellä 29.6.2016 § 47 muutos; teknisen lautakunnan määrärahaa muu-
tettiin menojen osalta 11.000 euroa ja tuloarviota 12.000 euroa.  

 

  

TA2016 TA2016 TA2016 Toteutuma        Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

   ulkoinen

                                                                          

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                

   Myyntituotot                       2 952 630               2 952 630 2 839 299,18 113 330,82

   Maksutuotot                        1 605 892               1 605 892 1 528 680,27 77 211,73

   Tuet ja avustukset                 545 649               545 649 560 878,56 -15 229,56

   Muut toimintatuotot                950 427 12 000 962 427 1 012 772,75 -50 345,75

  TOIMINTATUOTOT                      6 054 598 12 000 6 066 598 5 941 630,76 124 967,24

  TOIMINTAKULUT                                                                                                 

   Henkilöstökulut                    -17 018 898               -17 018 898 -16 121 637,44 -897 260,56

   Palvelujen ostot                   -12 165 202 -4 988 -12 170 190 -11 938 785,38 -231 404,62

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      -2 793 754               -2 793 754 -2 791 427,24 -2 326,76

   Avustukset                         -1 499 126               -1 499 126 -1 581 085,28 81 959,28

   Muut toimintakulut                 -959 636 -11 000 -970 636 -883 624,25 -87 011,75

  TOIMINTAKULUT                       -34 436 616 -15 988 -34 452 604 -33 316 559,59 -1 136 044,41

  TOIMINTAKATE                        -28 382 018 -3 988 -28 386 006 -27 374 928,83 -1 011 077,17

  Verotulot                           11 621 000               11 621 000 12 158 604,35 -537 604,35

  Valtionosuudet                      18 829 181               18 829 181 18 847 709,00 -18 528,00

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                      

   Korkotuotot                        14 000               14 000 9 600,00 4 400,00

   Muut rahoitustuotot                107 000               107 000 87 582,60 19 417,40

   Korkokulut                         -30 000               -30 000 -14 055,41 -15 944,59

   Muut rahoituskulut                                                           -477,83 477,83

  Rahoitustuotot ja -kulut            91 000               91 000 82 649,36 8 350,64

  VUOSIKATE                           2 159 163 -3 988 2 155 175 3 714 033,88 -1 558 858,88

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                   

   Suunnitelman mukaiset poistot      -2 100 000               -2 100 000 -1 955 668,92 -144 331,08

  Poistot ja arvonalentumiset         -2 100 000               -2 100 000 -1 955 668,92 -144 331,08

  Satunnaiset tuotot ja kulut                                                                                   

   Satunnaiset kulut                  -450 000               -450 000                 -450 000,00

  Satunnaiset tuotot ja kulut         -450 000               -450 000                 -450 000,00

  TILIKAUDEN TULOS                    -390 837 -3 988 -394 825 1 758 364,96 -2 153 189,96

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                                             

   Poistoeron muutos                  11 627               11 627 11 626,69 0,31

  Varausten ja rahastojen muutokset   11 627               11 627 11 626,69 0,31

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -379 210 -3 988 -383 198 1 769 991,65 -2 153 189,65
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2.3.3. Investointiosan toteutuminen 
 

 
  

Talonrakennus/sosiaali- ja terveystoimi

Terveyskeskuksen peruskorjaus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -982 000 0 -982 000 -1 024 579,39 42 579,39

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -982 000 0 -982 000 -1 024 579,39 42 579,39

Terveyskeskuksen peruskorjaus käsitti kuntoutuksen tilojen peruskorjauksen loppuun saatamisen ja poliklini-

kan alueen uuden urakan käynnistämisen. Poliklinikan alueen urakka jatkuu alkuvuodelle 2017. Terveyskes-

kuksen peruskorjaus jatkuu kiinteistön ulkopuolen ja piha-alueiden kunnostuksella.

Talonrakennus/sosiaali- ja terveystoimi

Muut sosiaali- ja terveystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -85 000 0 -85 000 -49 555,43 -35 444,57

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -85 000 0 -85 000 -49 555,43 -35 444,57

Määräraha varattiin terveyskeskuksen henkilökunnan asuntolan ja palvelukeskus Katajan peruskorjaukseen.

Henkilökunnan asuntolaan uusittiin vesikourut ja syöksytorvet. Katajassa kunnostettiin aulaa ja huoneita.

Talonrakennus/Sivistystoimi

Muut sivistystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -297 000 25 000 -272 000 -151 661,67 -120 338,33

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -297 000 25 000 -272 000 -151 661,67 -120 338,33

Määräraha varattiin ruokahuollon kiinteiden laitteiden (mm. kylmäsäilytystilat) uusimisen loppuun saattami-

seen, yläkoulun pintaremonttiin, Kirkonkylän alakoulun liikuntasalin peruskorjaukseen ja piha-alueen sekä

pienkaukalon kunnostukseen. Talousarviomuutoksena hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 29.4.2016 § 21  

siirrettäväksi määrärahasta 25.000 euroa kohtaan Muut urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat käytettä-

väksi jääkiekkokaukalon pohjan rakentamiseen.

Ruokahuollon kalustohankinnat toteutettiin. Ala- ja yläkoululla tehtiin kattavat kuntotutkimukset ja toteutettiin 

alakoulun vanhan osan remontin hankesuunnittelu. Kouluilla toteutetiin pienempiä remontteja eri pisteissä.

Säästöä syntyi, koska alakoulun liikuntasalin remontti siirtyy toteutettavaksi laajemmassa vuonna 2017 

käynnistyvässä Kirkonkylän alakoulun vanhan osan saneerauksessa.
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Talonrakennus/Kiinteistöt

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -80 000 0 -80 000 -125 212,05 45 212,05

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -80 000 0 -80 000 -125 212,05 45 212,05

Määräraha varattiin entisen ammattikoulun tilojen saneeraamiseen, B-talon ulkopuolisiin saneeraustöihin,

kiinteistöjen energiataloustoimenpiteisiin ja teollisuushalli 1:n sisätilamuutoksia varten (purunpoisto).

Määrärahalla toteutettiin teollisuushalli 1:n sisätilamuutoksia (purunpoisto), entisen ammattikoulun tiloihin mm.

toimitilat Terveystalo Oy:lle sekä useita muita vuokrauksiin liittyviä muutostöitä. B-talolle uusittiin vesikourut ja 

syöksytorvet. Energiataloudellisia saneerauksia toteutettiin mm. metsäoppilaitoksen kiinteistöissä. Entisen

ammattikoulun tilojen muutostöitä oli ennakoitua enemmän ja teollisuushallin purunpoistojärjestelmän uusiminen

oli ennakoitua kalliimpi.

Talonrakennus/Teollisuushalli

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -80 000 0 -80 000 -172 579,26 92 579,26

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -80 000 0 -80 000 -172 579,26 92 579,26

Määräraha varattiin teollisuushallin rakentamista varten. Hanke oli aloitettu vuoden 2015 puolella ja se val-

mistui kertomusvuonna. Toteutettiin korjaamo/maalaamohalli teollisuusalueelle ja halli on vuokrattu yrittäjälle.

Hallin rakentaminen käynnistyi vuonna 2015 ja painottui suunniteltua enemmän vuodelle 2016, josta pääosa 

ylityksestä johtuu. Hallista käytiin kaksi tarjouskilpailua, joka myöhensi aikataulua. 

Talonrakennus/Telatek Oy:lle vuokrattava varastohalli ja toimistotila

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot 0 -450 000 -450 000 0,00 -450 000,00

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto 0 -450 000 -450 000 0,00 -450 000,00

Määräraha varattiin valtuuston päätöksellä 29.6.2016 § 47 Telatek Oy:lle vuokrattavaksi suunniteltujen va-

rastohallin ja toimistotilan toteuttamiseen. Hanke ei kuitenkaan toteutunut kertomusvuonna, koska vuokrati-

lana kilpailutetun toimistorakennuksen kustannutaso ei tullut hyväksytyksi loppukäyttäjän taholla. Molempien 

tilojen toteutusmuoto päätettiin arvioida uudelleen.

Talonrakennus/Muut kohteet

Kuntayhtymältä siirtyneet kiinteistöt/investoinnit

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -130 000 0 -130 000 -153 406,96 23 406,96

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -130 000 0 -130 000 -153 406,96 23 406,96

Määrähalla toteutettiin OSEKKille vuokrattuihin kiinteistöihin kohdistuvia investointeja, jotka sovitaan vuosit- 

tain yhdessä vuokralaisen kanssa. Kertomusvuonna toteutettiin pääasiassa metsäoppilaitoksen kiinteistöjen  

kaukolämpötekniikan saneerausta (lämmönvaihtimien ja ilmastointikoneiden uusimista ja päivitystä). 
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 

Rakentaminen ja päällystäminen

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -140 000 0 -140 000 -147 888,97 7 888,97

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -140 000 0 -140 000 -147 888,97 7 888,97

Määräraha varattiin liikenneväylien rakentamiseen ja päällystämiseen. Määräraha käytettiin teknisen lauta-

kunnan päätöksen 20.9.2016 § 160 mukaisesti. Määrärahalla toteutettiin uuden teollisuusalueen katujen ra- 

kentamista sekä Raami- ja Haaraniementien päällysteen korjaamista. Ylitys 7 888,97 euroa tuli uuden teol-

lisuusalueen katujen rakentamisesta. Hanke jatkuu vuonna 2017 ja hankkeeseen saadaan 40 %:n avustus. 

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 

Suunnittelu, tievalaistus, maapohjakorvaukset/toimitukset, opastus ja viitoitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -67 000 0 -67 000 -68 338,18 1 338,18

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -67 000 0 -67 000 -68 338,18 1 338,18

Määräraha varattiin liikenneväylien suunnittelua, maapohjakorvauksia sekä opastusta ja viitoitusta varten.  

Määräraha käytettiin teknisen lautakunnan päätöksen 20.9.2016 § 160 mukaisesti seuraavasti: tievalaistuk-

sen rakentamiseen, korttelin AR 49 liittymän rakentamiseen ja teollisuusalueen katujen suunnitteluun. 

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Puistot ja yleiset alueet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -55 000 0 -55 000 -24 951,18 -30 048,82

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -55 000 0 -55 000 -24 951,18 -30 048,82

Määräraha varattiin Taajaman ympäristöprojektiin ja linja-autoaseman ja Putaanmutkan valoja varten.

L-autoaseman/Putaanmutkan valojen rakentamisen kustannusarvio oli 25 000 euroa. Toteutettiin vain 

Putaanmutkan valot 8 560,54 €, koska alueella on vireillä kaavamuutos. Säästöä syntyi 16 439,46 €.

Taajaman ympäristötöistä (puistot ym. yleiset alueet) säästyi loppuosa eli 8 511,72 €, koska ympäristötöitä

tehtiin arvioitua vähemmän.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat

Monitoimitalon laajennus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -52 000 0 -52 000 -74 555,25 22 555,25

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -52 000 0 -52 000 -74 555,25 22 555,25

Määräraha varattiin Taivalvaaran monitoimitalon laajennusta varten. Määrärahalla toteutettiin selostamotilojen

ja toimistotilojen laajennus.
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat

Varasto/vaunualueen huoltorakennus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -119 000 0 -119 000 -163 926,05 44 926,05

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -119 000 0 -119 000 -163 926,05 44 926,05

Määräraha varattiin Taivalvaaran varasto/vaunualueen huoltorakennuksen rakentamisen loppuun saatta-

miseen. Rakentaminen oli aloitettu vuonna 2015.

Hankkeessa toteuttiin varasto/vaunualueen huoltorakennus (sisältää joukkueiden suksihuoltotilat, rinne-

koneen säilytystilat ja vaunualueen sosiaalitilat). Ylitys vuonna 2016 syntyi pääosin hankkeen ajoittumisesta 

kahdelle vuodelle.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Muut urheilu-, liikunta- ja virkistyspaikat

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -145 000 -25 000 -170 000 -182 513,73 12 513,73

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -145 000 -25 000 -170 000 -182 513,73 12 513,73

Määräraha varattiin Taivalvaaran hiihtokeskuksen kehittämiseen (hyppyrimäki ja lumetusjärjestelmä), asun-

tovaunualueen rakentamiseen ja seikkailupuiston laajentamiseen. Talousarviomuutoksena hyväksyttiin val-

valtuuston päätöksellä 29.4.2016 § 21 siirrettäväksi kohdasta TALONRAKENNUS Sivistystoimi 25 000

euroa käytettäväksi jääkiekkokaukalon pohjan parantamiseen. Tekninen lautakunta päätti tämän investointi- 

kohteen rakentamisohjelmasta päätöksellään 20.9.2016 § 161. Määrärahalla toteutettiin seuraavat kohteet:

asuntovaunualueen 1. vaihe 100 660 euroa, jääkiekkokaukalon pohjan parantaminen 30 177 euroa, latuva- 

laistuksen laajentaminen noin 850 m, hyppyrimäen (HS 20) muovituksen tarvikehankinnat ja hissien kunnos-

tukset yhteensä 41 462 euroa. Taivalvaaran seikkailupuistoon tarvikkeiden hankinta yhteensä 10 214 euroa. 

Ylitys 12 513,73 euroa johtui kaukalon pohjan parantamisen kustannusten ylityksestä ja hyppyrimäen sekä

hissien arviota suuremmista kunnostuksista. 

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Valokuituverkot

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -15 000 0 -15 000 -27 181,25 12 181,25

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -15 000 0 -15 000 -27 181,25 12 181,25

Määräraha varattiin Kairan Kuitu Oy:llä rakennutettavia valokuituja varten, ja hanke toteutettiin kertomus-

vuonna. Rakennettiin valokuituyhteys välille kunnantalo - terveyskeskus - alakoulu - yläkoulu - ammattikoulu - 

B-talo - lämpökeskus 1 - alakoulu. Rakentamisen myötä saatiin kaikki kunnan keskeiset toiminnot uuden 

kuituverkon piiriin. Toteuttajana oli Kairan Kuitu Oy samanaikaisesti heidän oman verkkonsa (samaan kai-

vantoon) rakentamisen kanssa. Hanke toteutettiin arvioitua laajempana, jotta kaapelointi saatiin tehtyä sa-

manaikaisesti Kairan Kuidun kaapelointien kanssa. Kuituverkkoa toteutettiin suunniteltua enemmän.
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Liikelaitokset/Kaukolämpölaitos

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -150 000 0 -150 000 -147 910,72 -2 089,28

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -150 000 0 -150 000 -147 910,72 -2 089,28

Määräraha varattiin verkoston saneerausta ja uusien liittyjien aiheuttamaa laajennusta varten. Määrära-

halla saneerattiin kaukolämpöverkostoa sekä  liitettiin uusia kuluttajia kaukolämpöverkostoon. Saneerauksen 

pääkohteena olivat metsäoppilaitoksen alueen runkolinjat.

Liikelaitokset/Vesihuoltolaitos

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -130 000 0 -130 000 -86 471,61 -43 528,39

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -130 000 0 -130 000 -86 471,61 -43 528,39

Määräraha varattiin suunnittelua, puhdistamon jälkikivalutuskenttää, lammikoita, talohaaroja ja uusien kaava-

alueiden vesihuollon rakentamiseen. Toteutettiin uuden teollisuusalueen syöttövesijohto sekä vesi- ja viemä-

rijohdon rakentaminen Iijoen alitse uudelle teollisuusalueelle ja saatettiin loppuun Siika- ja Riihikankaan vie- 

märöintiurakka. Rakennettiin vesi- ja viemärijohtolinja kortteleihin Ar 49 ja AR 20a. Laadittiin suunnitelmat

em. kortteleiden vesihuollosta. Puhdistamon jälkivalutuskenttää ja lammikoiden kunnostusta ei tehty, koska 

puhdistamon ympäristölupaa ei saatu vuonna 2016. Säästö 43 528,39 euroa johtui tästä. Edellä kerrottuja 

investointeja koskeva toteuttamisohjelma hyväksyttiin teknisen lautakunnan päätöksellä 20.9.2106 § 162.

Liikelaitokset/Jätehuolto

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -80 000 0 -80 000 -102 842,37 22 842,37

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -80 000 0 -80 000 -102 842,37 22 842,37

Määrärahahalla rakennettiin polttojätteen varastohalli, jonka totetutus tuli 22 842 euroa arviota kalliimmaksi.

Hallin betonielementit olivat noin 5 000 euroa arviota kalliimmat (saatiin vain yksi tarjous). Perustukset oli

tarkoitus teettää työllisyysvaroin palkatulla henkilöstöllä, mutta ne jouduttiin toteuttamaan omalla henkilöstöllä, 

mistä tuli lisäkustannuksia noin 8 000 euroa. Halliin asennettiin sähköistys (valot ja imuri), mistä tuli  lisäkus- 

tannuksia 5 000 euroa, ja viranomaisen vaatimuksesta halliin piti asentaa suotovesien keräyskaivo. Tästä   

lisähinta oli noin 4 000 euroa.

Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -250 000 0 -250 000 -250 000,00 0,00

Tulot 0 0 0 0,00

Netto -250 000 0 -250 000 -250 000,00 0,00

Määräraha varattiin ja käytettiin Kiinteistö Oy Siikataipaleen vastikkeettomaan pääomasijoitukseen

kunnanhallituksen päätöksen 2.5.2016 § 158 mukaisesti.
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Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -20 000 0 -20 000 -19 170,00 -830,00

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -20 000 0 -20 000 -19 170,00 -830,00

Määräraha varattiin ja käytettiin Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:n vastikkeettomaan pääoma-

sijoitukseen valtuuston päätöksen 10.9.2012 § 55 mukaisesti.

Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot 0 -140 000 -140 000 -140 000,00 0,00

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto 0 -140 000 -140 000 -140 000,00 0,00

Määräraha varattiin ja käytettiin valtuuston päätöksen 14.11.2016 § 65 mukaisesti Kairan Kuitu Oy:n vastik- 

keettomaan pääomasijoitukseen.

Irtaimiston hankinta/Sivistyspalvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -80 000 0 -80 000 -65 819,88 -14 180,12

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -80 000 0 -80 000 -65 819,88 -14 180,12

Määräraha varattiin ja käytettiin sivistyspalvelujen irtaimiston hankintaan (muun muassa älytaulut, kalus-

teet, mobiililaitteet). Lisäksi määrärahalla hankittiin Koha-Suomen osakkeita (465,41 euroa).

Irtaimiston hankinta/Sosiaali- ja terveyspalvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -217 000 0 -217 000 -110 963,23 -106 036,77

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -217 000 0 -217 000 -110 963,23 -106 036,77

Määräraha varattiin ja käytettiin terveyskeskuksen peruskorjauksen jälkeiseen kalustamiseen ja ICT-han-

kintoihin (muun muassa potilastietojärjestelmän uusi sovellus, Lifecare).
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Pitkävaikutteiset menot/

Yksityisteiden perusparannukset, Kylmäluomantie

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -55 000 0 -55 000 -52 181,68 -2 818,32

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -55 000 0 -55 000 -52 181,68 -2 818,32

Määräraha varattiin ja käytettiin Kylmäluoman yksityistien perusparantamissuunnitelmien laatimiseen. Lisäksi 

laadittiin selvitys Irnin patosillan kantavuudesta sekä tehtiin Irninrannatien kantavuuden mittaus myöhempää

suunnittelua varten. Selvitys tehtiin samanaikaisesti Kylmäluomantien suunnitelmien kanssa.

Maa-alueet/osto ja myynti

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -17 000 0 -17 000 0,00 -17 000,00

Tulot 0 0 0 938,15 -938,15

Netto -17 000 0 -17 000 938,15 -17 938,15

Määräraha varattiin Putaanmutkassa olevaa taidesiltaa varten vuokratun maa-alueen ostamista varten.

Osto ei toteutunut kertomusvuonna. Tuloina näkyy Kimmo ja Merituuli Lämsälle Eeron pelto -nimisestä tilasta, 

kt. 832-408-1-51, myydyn tontin tasearvo (760,88 euroa) ja Kuljetus Lohilahti Oy:lle Rekikunnas -nimisestä  

tilasta, kt. 832-408-1-142, myydyn tontin tasearvo (177,27). Tonttien myyntihinta oli yhteensä 11 614,56 eu-

roa, ja tasearvon ja myyntihinnan erotus eli voitto (10 676,41 euroa) on kirjattu käyttötalouspuolelle teknisen 

lautakunnan tuloksi.

Investoinnit yhteensä

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -3 246 000 -590 000 -3 836 000 -3 341 708,86 -494 291,14

Tulot 0 0 938,15 -938,15

Netto -3 246 000 -590 000 -3 836 000 -3 340 770,71 -495 229,29
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2.3.4. Rahoitusosan toteutuminen 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

TA2016 TA2016 TA2016 Toteutuma

       

Poikkeama

muutos muutosten 2016                 

jälkeen

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

     Vuosikate 2 159 163 -3 988 2 155 175 3 714 033,88 -1 558 858,88

     Satunnaiset erät -450 000 -450 000 -450 000,00

     Tulorahoituksen korjauserät

         Myyntivoitot ja -tappiot -10 676,41 10 676,41

         Muut korjauserät -700 091,21 700 091,21

     Tulorahoituksen korjauserät -710 767,62 710 767,62

Toiminnan rahavirta 1 709 163 -3 988 1 705 175 3 003 266,26 -1 298 091,26

Investointien rahavirta

     Investointimenot -3 246 000 -590 000 -3 836 000 -3 341 708,86 -494 291,14

     Rahoitusosuudet investointimenoihin

     Pysyvien vastaavien luovutustulot 11 614,56 -11 614,56

Investointien rahavirta -3 246 000 -590 000 -3 836 000 -3 330 094,30 -505 905,70

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 536 837 -593 988 -2 130 825 -326 828,04 -1 803 996,96

Rahoituksen rahavirta

   Antolainauksen muutokset

    Antolainasaamisten lisäykset

    Antolainasaamisten vähennykset 800 000 800 000 800 336,38 -336,38

 Antolainauksen muutokset 800 000 800 000 800 336,38 -336,38

 Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 450 000 1 450 000 1 000 000,00 450 000,00

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -461 538 -461 538 -461 538,00

Lainakannan muutokset 538 462 450 000 988 462 538 462,00 450 000,00

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -8 584,56 8 584,56

    Vaihto-omaisuuden muutos 7 350,21 -7 350,21

    Saamisten muutos -5 000 -5 000 169 318,73 -174 318,73

    Korottomien velkojen muutos -525 443,14 525 443,14

Muut maksuvalmiuden muutokset -5 000 -5 000 -357 358,76 352 358,76

Rahoituksen rahavirta 1 333 462 450 000 1 783 462 981 439,62 802 022,38

Rahavarojen muutos -203 375 -143 988 -347 363,00 654 611,58 -1 001 974,58

Rahavarat 31.12. 2 935 886,48 -2 935 886,48

Rahavarat 1.1. 2 281 274,90 -2 281 274,90

Rahavarojen muutos 654 611,58 -654 611,58
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2.3.5. Yhteenveto sitovien erien toteutumisesta 
 

 
kohdassa 2.3.3.Investointiosan toteutuminen tarkempi selostus investoinneista 

 
 

MÄÄRÄRAHAT TULOARVIOT

1 000 EUR 1 000 EUR

Sito-Alkup. TA TA Toteuma Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik-

vuusTA muutos muu- keama TA muu- muutostentuma keama

1) tosten tok- jälkeen

N jälkeen set

B

KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta N -1 -1 -1 0

Tarkastuslautakunta N -22 -22 -29 7

Valtuusto N -44 -44 -22 -22

Kunnanhallitus N -3 140 682 -2 458 -2 148 -310

Sosiaali- ja terveyslautak. N -14 430 -400 -14 830 -14 715 -115

Sivistyslautakunta N -8 271 -223 -8 494 -8 178 -316

Tekininen lautakunta N -2 474 -63 -2 537 -2 282 -255

Yhteensä -28 382 -4 -28 386 -27 375 -1 011

TULOSLAKELMAOSA

Verotulot N 11 621 11 621 12 158 -537

Valtionosuudet N 18 829 18 829 18 848 -19

Korkotulot N 14 14 10 4

Muut rahoitustulot N 107 107 87 20

Korkomenot N -30 -30 -14 -16

Muut rahoitusmenot N 0 0 0 0

Satunnaiset kulut N -450 -450 0 -450

Yhteensä -480 -480 -14 -466 30 571 0 30 571 31 103 -532

INVESTOINTIOSA

Talonrakennus/SosTer B -982 -982 -1 024 42

Talonrakennus/SosTer muut B -85 -85 -50 -35

Talonrakennus/Sivistys B -297 25 -272 -152 -120

Talonrakennus/Kiinteistöt B -80 -80 -125 45

Talonrakennus/Teollisuushalli B -80 -80 -173 93

Talonrakennnus/Telatek B -450 -450 0 -450

Talonrakennus/muut kohteet B -130 -130 -153 23

Kiinteät rakenteet ja laitteet/LiikennevB -140 -140 -148 8

Kiinteät rakenteet ja laitteet/LiikennevB -67 -67 -68 1

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Puistot B -55 -55 -25 -30

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu- liikuntaB -52 -52 -75 23

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu- liikuntaB -119 -119 -164 45

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Muut urheilu-B -145 -25 -170 -183 13

Kiinteät rakenteet ja laitteet/ValokuituB -15 -15 -27 12

Kaukolämpölaitos B -150 -150 -148 -2

Vesihuoltolaitos N -130 -130 -86 -44

Jätehuolto N -80 -80 -103 23

Irtamisto/Kunnanhallitus B -270 -140 -410 -409 -1

Irtaimisto/Sivistys B -80 -80 -66 -14

Irtaimisto/SosTer B -217 -217 -111 -106

Kylmäluomantie B -55 -55 -52 -3

Maa-alueet/osto ja myynti B -17 -17 1 -18

Yhteensä -3 246 -590 -3 836 -3 341 -495

RAHOITUSOSA

Antolainasaamisten muutos 800 800 800 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 0 1 000 450 1 450 1 000 450

Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -462 -462 -462 0

Muut maksuvalmiuden muutokset B -5 -5 -357 352

Yhteensä 333 333 -19 352 1 000 450 1 450 1 000 450

Kaikki yhteensä -31 775 -594 -32 369 -30 749 -1 620 31 571 450 32 021 32 103 -82
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 
3.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset ja ohjeet 
 
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. 
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3.2. Tuloslaskelma 
 

 
 

 
 
  

ulkoiset tulot ja menot

2016 2015
Toimintatuotot   
   Myyntituotot 2 839 299,18 2 836 044,64
   Maksutuotot 1 528 680,27 1 687 637,59
   Tuet ja avustukset 560 878,56 543 512,34
   Muut toimintatuotot 1 012 772,75 5 941 630,76 1 017 000,14 6 084 194,71
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut   
   Henkilöstökulut
        Palkat ja palkkiot -12 075 262,15 -12 035 903,97
        Henkilösivukulut
             Eläkekulut -2 925 847,25 -2 981 972,15
             Muut henkilösivukulut -1 120 528,04 -1 074 382,63
   Palvelujen ostot -11 938 785,38 -12 306 859,87
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 791 427,24 -2 774 739,59
   Avustukset -1 581 085,28 -1 491 506,80
   Muut toimintakulut -883 624,25 -33 316 559,59 -937 099,84 -33 602 464,85
Toimintakate -27 374 928,83 -27 518 270,14

   Verotulot 12 158 604,35 12 028 426,05
   Valtionosuudet 18 847 709,00 18 275 175,00

Rahoitustuotot ja -kulut   
   Korkotuotot 9 600,00 23,74
   Muut rahoitustuotot 87 582,60 115 520,43
   Korkokulut -14 055,41 -17 945,70
   Muut rahoituskulut -477,83 82 649,36 -510,82 97 087,65

Vuosikate 3 714 033,88 2 882 418,56

Poistot ja arvonalentumiset   
   Suunnitelman mukaiset poistot -1 955 668,92 -2 005 096,04
   Arvonalentumiset -1 955 668,92 -2 005 096,04
Satunnaiset erät
   Satunnaiset tuotot
   Satunnaiset kulut -375 288,04 -375 288,04

Tilikauden tulos 1 758 364,96 502 034,48

Poistoeron lisäys  (-) tai vähennys (+) 11 626,69 11 802,12
Varausten lisäys  (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 769 991,65 513 836,60
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3.3. Rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
  

2016 2015

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 3 714 033,88 2 882 418,56

   Satunnaiset erät -375 288,04

   Tulorahoituksen korjauserät -710 767,62 3 003 266,26 50 534,62 2 557 665,14

Investointien rahavirta

   Investointimenot -3 341 708,86 -3 594 633,44

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 263 404,46

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 614,56 -3 330 094,30 35 059,60 -3 296 169,38

Toiminnan ja investointien rahavirta -326 828,04 -738 504,24

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -800 000,00

   Antolainasaamisten vähennykset 800 336,38 800 336,38 336,38 -799 663,62

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1 000 000,00

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -461 538,00 -461 538,00

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 538 462,00 -461 538,00

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -8 584,56 16 118,97

  Vaihto-omaisuuden muutos 7 350,21 -3 543,21

  Saamisten muutos 169 318,73 -21 061,46

  Korottomien velkojen muutos -525 443,14 -357 358,76 631 484,49 622 998,79

Rahoituksen rahavirta 981 439,62 -638 202,83

Rahavarojen muutos 654 611,58 -1 376 707,07

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 2 935 886,48 2 281 274,90

    Rahavarat 1.1. 2 281 274,90 654 611,58 3 657 981,97 -1 376 707,07
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3.4. Tase 
 

 

   

  

2016 2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 26 726 823,52 25 342 058,11

Aineettomat hyödykkeet 455 424,90 725 332,28

Aineettomat oikeudet 270 323,29 252 742,26

Muut pitkävaikutteiset menot 185 101,61 472 590,02

Aineelliset hyödykkeet 21 485 160,32 20 239 867,21

Maa- ja vesialueet 3 567 226,36 3 550 347,05

Rakennukset 13 134 182,99 11 470 844,55

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 162 224,96 4 018 140,71

Koneet ja kalusto 555 676,61 555 420,00

Muut aineelliset hyödykkeet 65 849,40 65 849,40

Ennakkomaksut ja keskener. hank. 579 265,50

Sijoitukset 4 786 238,30 4 376 858,62

Osakkeet ja osuudet 4 067 285,27 3 657 569,21

Muut lainasaamiset 718 953,03 719 289,41

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 71 151,29 73 126,57

Valtion toimeksiannot 51 277,28 56 109,80

Muut toimeksiantojen varat 19 874,01 17 016,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 584 691,35 4 906 748,71

Vaihto-omaisuus 22 498,98 29 849,19

Aineet ja tarvikkeet 21 274,98 28 625,19

Ennakkomaksut 1 224,00 1 224,00

Saamiset 1 626 305,89 2 595 624,62

Pitkäaikaiset saamiset 283 784,14 311 085,44

Myyntisaamiset 283 784,14 311 085,44

Lyhytaikaiset saamiset 1 342 521,75 2 284 539,18

Myyntisaamiset 1 064 138,24 969 715,07

Lainasaamsiet 800 557,12

Muut saamiset 237 772,18 482 062,29

Siirtosaamiset 40 611,33 32 204,70

Rahat ja pankkisaamiset 2 935 886,48 2 281 274,90

VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 382 666,16 30 321 933,39
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VASTATTAVAA 2016 2015

OMA PÄÄOMA 22 544 874,93 19 727 954,76

Peruspääoma 11 252 197,19 11 252 197,19

Ed. tilikausien yli/alijäämä 9 522 686,09 7 961 920,97

Tilikauden yli/alijäämä 1 769 991,65 513 836,60

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 387 016,05 1 398 642,74

Poistoero 207 653,37 219 280,06

Vapaaehtoiset varaukset 1 179 362,68 1 179 362,68

PAKOLLISET VARAUKSET 10 836,23 1 757 855,96

Muut pakolliset varaukset 10 836,23 1 757 855,96

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 126 462,47 137 022,31

Valtion toimeksiannot 39 499,22 46 440,98

Muut toimeksiantojen pääomat 86 963,25 90 581,33

VIERAS PÄÄOMA 7 313 476,48 7 300 457,62

Pitkäaikainen 2 023 550,91 1 537 719,91

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 985 831,00 1 500 000,00

Saadut ennakot 37 719,91 37 719,91

Lyhytaikainen 5 289 925,57 5 762 737,71

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 514 169,00 461 538,00

Saadut ennakot 3 635,00 3 504,00

Ostovelat 1 990 066,49 2 081 607,15

Muut velat 267 365,50 275 947,01

Siirtovelat 2 514 689,58 2 940 141,55

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 382 666,16 30 321 933,39
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3.5. Konsernilaskelmat 
 
 
Konsernituloslaskelma  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2016 2015

  

Toimintatuotot 15 098 695 14 880 976

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -41 920 188 -41 507 220

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta -15 582 -45 662

Toimintakate -26 837 075 -26 671 906

Verotulot 12 158 604 12 028 426

Valtionosuudet 18 847 709 18 275 175

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 9 778 682

   Muut rahoitustuotot 76 137 120 826

   Korkokulut -69 084 -105 083

   Muut rahoituskulut -14 612 2 219 -1 519 14 906

Vuosikate 4 171 457 3 646 601

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -2 611 679 -2 611 679 -2 658 850 -2 658 850

Satunnaiset erät -375 288

Tilikauden tulos 1 559 778 612 463

Tilinpäätössiirrot -2 005 -3 369

Tilikauden verot -2 195 -394

Laskennalliset verot 28 968 -33 245

Vähemmistöosuus -1 546 -715

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 583 000 574 740
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2016 2015

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 4 171 457 3 646 601

   Satunnaiset erät -375 288

   Tilikauden verot -2 195 -394

   Tulorahoituksen korjauserät -587 936 3 581 326 63 620 3 334 539

Investointien rahavirta

   Investointimenot -4 468 127 -4 006 896

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 263 404

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 12 327 -4 455 800 48 902 -3 694 590

Toiminnan ja investointien rahavirta -874 474 -360 051

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -3 218 -800 000

   Antolainasaamisten vähennykset 800 336 797 118 336 -799 664

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 3 065 377 11 340

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 710 338 -894 450

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 355 039 -883 110

Oman pääoman muutokset 275 833 15 502

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -8 640 16 111

  Vaihto-omaisuuden muutos 2 880 -6 499

  Saamisten muutos 210 067 -4 365

  Korottomien velkojen muutos -400 243 -195 936 643 683 648 930

Rahoituksen rahavirta 2 232 054 -1 018 342

Rahavarojen muutos 1 357 580 -1 378 393

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 4 379 830 3 024 887

    Rahavarat 1.1. 3 022 250 1 357 580 4 403 280 -1 378 393
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Konsernitase 

 

 
 

  

2016 2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 32 677 862 31 024 389

Aineettomat hyödykkeet 547 686 816 152

Aineettomat oikeudet 336 477 316 538

Muut pitkävaikutteiset menot 189 963 478 627

Ennakkomaksut 21 246 20 987

Aineelliset hyödykkeet 30 372 474 28 893 302

Maa- ja vesialueet 3 698 632 3 778 434

Rakennukset 20 411 388 19 125 776

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 183 515 4 042 219

Koneet ja kalusto 1 103 800 1 118 691

Muut aineelliset hyödykkeet 72 173 72 578

Ennakkomaksut ja keskener. hank. 902 966 755 604

Sijoitukset 1 757 702 1 314 935

Osakkuusyhteisöosuudet 1 165 181 885 076

Muut osakkeet ja osuudet 574 285 425 117

Joukkovelkakirjalainasaamiset 11 940

Muut lainasaamiset 6 296 4 742

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 172 906 171 010

Valtion toimeksiannot 125 607 121 806

Muut toimeksiantojen varat 47 299 49 204

VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 016 531 6 712 171

Vaihto-omaisuus 98 352 101 232

Aineet ja tarvikkeet 98 352 101 232

Saamiset 2 538 348 3 586 053

Pitkäaikaiset saamiset 283 784 311 085

Myyntisaamiset 283 784 311 085

Lyhytaikaiset saamiset 2 254 564 3 274 968

Myyntisaamiset 1 738 656 1 756 357

Lainasaamsiet 800 556

Muut saamiset 345 581 591 582

Siirtosaamiset 170 327 126 473

Rahoitusarvopaperit 79 347 73 565

Osakkeet ja osuudet 132 132

Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 79 215 73 433

Rahat ja pankkisaamiset 4 300 484 2 951 321

VASTAAVAA YHTEENSÄ 39 867 299 37 907 570
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VASTATTAVAA 2 016 2 015

OMA PÄÄOMA 25 181 307 22 525 271

Peruspääoma 11 252 197 11 252 197

Muut omat rahastot 1 537 444 1 511 336

Ed. tilikausien yli/alijäämä 10 808 666 9 186 998

Tilikauden yli/alijäämä 1 583 000 574 740

VÄHEMMISTÖOSUUDET 19 033 17 487

Vähemmistöosuudet 19 033 17 487

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET 423 802 1 988 905

Muut pakolliset varaukset 423 802 1 988 905

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 228 943 235 687

Valtion toimeksiannot 113 829 112 137

Muut toimeksiantojen pääomat 115 114 123 550

VIERAS PÄÄOMA 14 014 214 13 140 220

Pitkäaikainen 6 858 808 5 470 206

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 6 821 088 5 432 486

Saadut ennakot 37 720 37 720

Lyhytaikainen 7 155 406 7 670 014

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 623 394 656 956

Lainat julkisyhteisöiltä 26 187 26 187

Saadut ennakot 16 344 19 241

Ostovelat 2 534 672 2 427 884

Muut velat 435 082 439 573

Siirtovelat 3 387 020 3 938 498

Laskennallinen verovelka 132 707 161 675

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 39 867 299 37 907 570
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4. 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. 
 
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet 
 

Pysyvien vastaavien arvostus 
 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen han-
kintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin 
saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laadi-
tun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistoaikoja on tarkistettu rakennuksien osalta. 
Muutokset ovat perustuneet hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin. 
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tu-
loslaskelman liitetiedoissa. 

 
Sijoitusten arvostus 

 
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. 

 
Vaihto-omaisuuden arvostus 

 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon 
määräisenä. 

 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 

Konsernitilinpäätöksen laajuus 

 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Siikataival 
ja Kiinteistö Oy Koillismaakeskus sekä seuraavat kuntayhtymät: Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto omistusosuuksien suh-
teessa. Kiinteistö Oy Taivalkosken Rintamaveteraanit sulautui Kiinteistö Oy Siikataipa-
leeseen, sulautuminen rekisteröity 31.3.2016. Osakkuusyhteisöistä on yhdistelty omis-
tusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta ja tappiosta sekä oman pää-
oman muutoksesta. 
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Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 

 
Vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on siirretty omaan pääomaan edellisten tilikau-
sien yli-/alijäämiin ja laskennalliseen verovelkaan. 

 
Sisäiset liiketapahtumat 

 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty 
sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja ku-
lut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. 

 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 

 
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankinta-
menon mukaisesti. 

 
Suunnitelmapoistojen oikaisut 

 
Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu 
kunnan poistosuunnitelman mukaisiksi ja ero on kirjattu oman pääoman eriä Edellisten 
tilikausien ylijäämä/alijäämää ja Tilikauden ylijäämä/alijäämää vastaan. 
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4.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 

 
 
 

 

 

 

  

Toimintatuotot  

Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Yleishallinto 90 665,52 103 077,00 90 665,52 103 077,00

Sosiaali-ja terveyspalvelut 10 124 608,90 9 943 970,87 1 969 808,90 2 133 702,49

Opetus-ja kulttuuripalvelut 1 055 633,63 1 043 894,92 1 055 633,63 1 043 894,92

Muut palvelut 3 827 786,80 3 790 032,74 2 825 522,71 2 803 520,30

Yhteensä 15 098 694,85 14 880 975,53 5 941 630,76 6 084 194,71

Verotulot 2016 2015

Kunnan tulovero 10 208 805,00 10 084 042,29

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 138 627,22 1 146 131,48

Kiinteistövero 811 172,13 798 252,28

Yhteensä 12 158 604,35 12 028 426,05

Valtionosuudet 2016 2015

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 14 926 183,00 14 276 167,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 044 289,00 4 090 632,00

Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -122 763,00 -91 624,00

Yhteensä 18 847 709,00 18 275 175,00

Palvelujen ostot 2016 2015

Asiakaspalvelujen ostot 7 196 772,84 7 765 753,02

Muiden palvelujen ostot 4 742 012,54 4 541 106,85

Yhteensä 11 938 785,38 12 306 859,87

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 menojäännöspoisto 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 8400 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

Pakollisten varausten muutokset

Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Varaus Osekk:n valtionosuuden 

takaisinperintään v:lta 2007 ja 2008

                                 varaus purettu 2016 0,00 1 672 272,00 0,00 1 672 272,00

Varaus valt.osuuden takaisinperintään 31.12 0,00 1 672 272,00 0,00 1 672 272,00

Varaus SHP:n alijäämän kattamiseen 10 836,23 85 583,96

Varaus SHP:n alijäämän kattamiseen 31.12. 10 836,23 85 583,96

(Kunnan varaus purettu konserniin)

 

Potilasvahinkovakuutusmaksu  1.1. 316 632,62 338 742,73  

Lisäykset tilikaudella 107 169,87

Vähennykset tilikaudella 22 110,11

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 423 802,49 316 632,62
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4.3. Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä

oikeudet vaikutteiset  

menot

Poistamaton hank.meno 1.1. 252 742,26 472 590,02 725 332,28

Lisäykset tilikaudella 77 375,05 52 181,68 129 556,73

Rah.osuudet tilikaudella

Vähennykset tilik. aikana  

Siirrot erien välillä  

Tilikauden poisto 59 794,02 339 670,09 399 464,11  

Arvonalennukset ja niiden pal.  

 

Poistamaton hank.meno 31.12. 270 323,29 185 101,61 455 424,90

Arvonkorotukset   

Kirjanpitoarvo   31.12.2016 270 323,29 185 101,61 455 424,90

Aineelliset hyödykkeet

Maa- Liittymis- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Taide ja Kesken- Yhteensä 

alueet maksut rakenteet kalusto arvoesineet eräiset

ja laitteet hankinnat

Poistamaton hank.meno 1.1. 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

Lisäykset tilikaudella 17 817,46 2 412 461,50 781 705,52 169 717,09 3 381 701,57

Rahoitusosuudet tilikaudella  

Vähennykset tilik.aikana 938,15 579 265,50 580 203,65

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto 749 123,06 637 621,27 169 460,48  1 556 204,81

Arvonal.ja niiden palautukset

Poistamaton hank.meno 31.12. 3 501 969,62 65 256,74 13 134 182,99 4 162 224,96 555 676,61 65 849,40 21 485 160,32

Arvonkorotukset   

Kirjanpitoarvo   31.12.2016 3 501 969,62 65 256,74 13 134 182,99 4 162 224,96 555 676,61 65 849,40 21 485 160,32

Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut laina- ja muut saamiset

Osakkeet Kunta- Osakkuus- Muut Muut Saamiset Saamiset Yhteensä 

konserni- yhtymä- yhteisö- osakkeet sijoitukset tytäryhtei- muut

yhtiöt osuudet osakkeet ja osuudet svop söiltä yhteensä

Hankintameno 1.1.  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

Lisäykset 80,65 465,41 409 170,00 409 716,06

Vähennykset 336,38 336,38

Hank.meno 31.12. 1 117 841,69 1 879 877,26 257 808,07 339 788,25 471 970,00 715 589,33 3 363,70 4 786 238,30

Arvonalennukset

Arvonkorotukset 

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 1 117 841,69 1 879 877,26 257 808,07 339 788,25 471 970,00 715 589,33 3 363,70 4 786 238,30



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

140 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 

Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 euroa)

Kotipaikka omist.osuus omist.osuus Omasta Vieraasta Tilikauden 

     %       % pääomasta pääomasta voitosta/

tappiosta

Tytäryhteisöt 

   Kiint.Oy Koillismaakeskus Taivalkoski 100,00 100,00 1969 238

   Kiint.Oy Siikataival Taivalkoski 100,00 100,00 1341 3894

Yhteensä 3310 4132

 

Kuntayhtymät 

  Pohjois-Pohjanmaan SHP Oulu 1,26 1,26 1969 2728 68

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

Yhteensä 1984 2744 69

Osakkuusyhteisöt

  Taivalkosken Voima Oy Taivalkoski 50,00 50,00 434 1102

  Kiint.Oy Taivalkosken Hallit Taivalkoski 49,00 49,00 236 878 52

  Kiint.Oy Taivalkosken Yrittäjätalo Taivalkoski 26,83 26,83 144 2

  As.Oy Taivalkosken Rautataival  Taivalkoski 23,10 23,10 32 6 1

  Kairan Kuitu Oy Taivalkoski 35,00 35,00 172 2941 -66

  K-S Kehitt.yhtiö Naturpolis Oy Kuusamo 20,90 20,90 107 82 -3

Yhteensä 1125 5011 -16

Saamisten erittely

2016 2015

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

     Lainasaamiset 715 589,33 715 589,33

Saamiset muilta 

     Myyntisaamiset 283 784,14 311 085,44

Yhteensä 999 373,47 1 026 674,77

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

     Myyntisaamiset 96 433,23 58 101,53

Saamiset osakkuusyhteisöiltä

     Myyntisaamiset 51 269,77 57 147,86

Saamiset muilta

     Myyntisaamiset 916 435,24 854 465,68

     Muut saamiset 237 772,18 482 062,29

     Siirtosaamiset 40 611,33 32 204,70

     Lainasaamiset 800 557,12

Yhteensä 1 342 521,75 2 284 539,18

Saamiset yhteensä 2 341 895,22 3 311 213,95
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

 

Oman pääoman erittely Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

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

   Lisäykset 

   Vähennykset 

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

Muut omat rahastot 1.1. 1 511 336,25 1 496 781,03

   Siirrot rahastoon 28 178,69 15 043,90

   Siirrot rahastosta 2 070,94 488,68

Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 1 537 444,00 1 511 336,25

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 9 186 997,53 5 887 099,87 7 961 920,97 7 026 506,44

Siirto edell.tilikauden yli-/alijäämä 574 739,62 848 925,51 513 836,60 1 020 998,49

x) kirj.edell.tilikauden yli-/alijäämään 1 046 928,52 1 046 928,52 -85 583,96

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

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 10 808 665,67 9 186 997,53 9 522 686,09 7 961 920,97

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 583 000,12 574 739,62 1 769 991,65 513 836,60

x) v.2013 tilinpäätöksessä varauduttiin pakollisena varauksena OSEKK:n valtionosuuksien takaisin-

perintään 1.672.272 €, varaus tehtiin suoraan edell.tilik.yli-/alijäämästä.

v.2016 jouduttiin maksamaan OSEKK:lle valtionosuuksia takaisin  625.343,48 €.

Pakollinen varaus purettu v.2016 edell.tilik.yli-/alijäämään, yht. 1.046.928,52 €.

x) v.2015 kunnan tilinpäätöksessä varauduttiin SHP:n alijäämän kattamiseen 85.583,96 € pakollisena

varauksena, kirjaus tehty edell.tilik.yli-/alijäämästä.

xx) Konsernin tilinpäätöksessä 31.12.2015 vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot on siirretty omaan 

pääomaan, edellisten tilikausien yli/alijäämään.

Erittely poistoerosta 2016 2015

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 207 653,37 219 280,06

Pitkäaikaiset velat

jotka erääntyvät 1.1.2022 tai sen jälkeen 2016 2015

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 526 321,00

Yhteensä 1 241 910,32 715 589,32

Pakolliset varaukset Konserni  Kunta

Muut pakolliset varaukset 2016 2015 2016 2015

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

    Kunta/SHP varaus alijäämän kattamiseen 10 836,23 85 583,96

    Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 423 802,49 316 632,62

Yhteensä 423 802,49 1 988 904,62 10 836,23 1 757 855,96
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Vieras pääoma 2016 2015

Pitkä Lyhyt Pitkä Lyhyt

aikainen aikainen aikainen aikainen

Velat tytäryhteisöille 

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 469 405,88 6 607,37

Velat osakkuusyhteisöille 

   Ostovelat 115 021,05 128 662,54

Velat muille 

   Saadut ennakot 3 635,00 3 504,00

   Ostovelat 1 405 639,56 1 946 337,24

   Muut velat 267 365,50 275 947,01

   Siirtovelat 2 192 243,49 2 352 171,55

   Muut siirtovelat 322 446,09 587 970,00

Yhteensä 4 775 756,57 5 301 199,71

Muiden velkojen erittely Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Muut velat

   Liittymismaksut 

   Muut velat 435 082,36 439 573,16 267 365,50 275 947,01

Yhteensä 435 082,36 439 573,16 267 365,50 275 947,01

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Lyhytaikaiset siirtovelat

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 825 014,31 3 019 676,14 2 192 243,49 2 352 171,55

Muut menojäämät 562 005,96 885 091,56 322 446,09 587 970,00

Yhteensä 3 387 020,27 3 904 767,70 2 514 689,58 2 940 141,55

Huollettavien varat 2016 2015

31.12. 28 373,61 28 950,01
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 

 

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 94 000,41 130 183,45

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 172 851,84 172 851,84

Vakuudet Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

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

Pantatut tonttien vuokraoikeudet 14 164,00 14 164,00

Vuokravastuut  Konserni Kunta 

2016 2015 2016 2015

Vuokravastuut

   Vuokravastuut,   voimassa 30.11.2027 24 067,31 48 789,01

   Vuokravastuut,   voimassa 31.7.2021 27 080,15 40 192,88

   seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 10 250,53

Leasingvastuut

   Seuraavalla tilikaudella maksettavat 177 942,15 145 898,40 159 302,59 131 618,45

   Myöhemmin maksettavat 350 914,96 305 732,66 283 671,37 287 761,70

Yhteensä  590 255,10 540 612,95 442 973,96 419 380,15

Vastuusitoumukset Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Takaukset samaan konserniin kuuluvien

yhteisöjen puolesta

   Alkuperäinen pääoma 9 715 946,10 5 971 672,10 9 600 026,10 5 838 112,10

   Jäljellä oleva pääoma 8 522 774,66 5 872 560,95 8 444 087,28 5 792 026,10

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma 2 245 871,38 2 337 705,58 2 245 871,38 2 337 705,58

   Jäljellä oleva pääoma 2 024 428,08 2 118 771,38 2 024 428,08 2 118 771,38

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2016 2015

Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista  31.12. 20 247 484,00 20 177 212,72

Kunnan mahd. vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 15 113,40 14 378,40

Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Arvonlisäveron palautusvastuu 198 451,31 164 690,56 198 451,31 154 835,00

Vuokravastuut 50 655,07 82 129,00

Johdannaissopimukset 

  Koronvaihtosopimukset 

    Käypä arvo -10 607,78 -9 742,00

    Kohde-etuuden arvo 479 587,75 622 705,00

Muut vastuut 146 898,30 146 776,00
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4.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 

 

 
 
 

  

Henkilöstön lukumäärä   31.12. 2016 2015

kokoaikaset osa-aikaiset kokoaikaiset osa-aikaiset

Yleishallinto 11 11 1

Sosiaali-ja terveystoimi 152 8 148 9

Opetus-ja kulttuuritoimi 155 22 148 24

Tekniset palvelut 44 6 46 6

Yhteensä 362 36 353 40

Henkilöstökulut 2016 2015

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 16 121 637,44 16 092 258,75

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 185 273,51 191 962,17

Henkilöstökulut yhteensä 16 306 910,95 16 284 220,92

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Puolue 2016

Perussuomalaiset 474,00

Taivalkosken Keskustan kunnallisjärjestö 2 367,00

Taivalkosken Kokoomus ry 248,28

Taivalkosken Sos.dem työväenyhdistys ry 660,00

Vasemmistoliiton Taivalkosken yhdistys ry 11,25

Oulun Sos.Dem. piiri ry. 30,00

Yhteensä 3 790,53

Tilintarkastajan palkkiot (sis.alv) 2016 2015

Tilintarkastuspalkkiot 21 217,64 19 413,56

Tarkastuslautakunnan avustaminen 4 241,79

Yhteensä 25 459,43 19 413,56
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5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 
 
5.1. Vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös 

 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidossa laskennallisesti eriytetty yksikkö. 
 
Tuloslaskelma 
 

   
2016 2015 

  
    Liikevaihto 516 776,40 514 017,94 

Materiaalit ja palvelut 
  

 
Aineet, tarvikkeet -69 831,52 -65 721,88 

Palvelujen ostot -87 147,12 -94 341,29 

Henkilöstökulut 
  

 
Palkat ja palkkiot -62 925,56 -57 944,44 

 
Henkilösivukulut 

  

  
Eläkekulut -13 620,03 -12 486,52 

  
Muut henkilösivukulut -5 803,98 -5 209,90 

Poistot ja arvonalentumiset 
  

 
Suunnitelman mukaiset poistot -182 931,47 -156 193,09 

 
Arvonalentumiset 

  Liiketoiminnan muut kulut -5 886,71 -1 904,00 

Liikeylijäämä (-alijäämä) 88 630,01 120 216,82 

Rahoitustuotot ja -kulut 
  

 
Muut rahoitustuotot 225,62 55,18 

 
Korvaus jäännöspääomasta -64 714,32 -69 472,92 

Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä 24 141,31 50 799,08 

Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia 24 141,31 50 799,08 

Poistoeron lisäys ja vähennys 
  Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys     

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 24 141,31 50 799,08 
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Rahoituslaskelma 
 
 

  
2 016 

   
2 015 

  

         Toiminnan rahavirta 
       

 
Liikeylijäämä  88 630,01 

   
120 216,82 

  

 
Poistot ja arvonalentumiset  182 931,47 

   
156 193,09 

  

 
Rahoitustuotot ja -kulut  -64 488,70 

   
-69 417,74 

  

 
Sisäiset tuotot  -56 353,03 

   
-53 702,09 

  

 
Sisäiset kulut  33 863,36 

 
184 583,11 

 
30 856,58 

 
184 146,66 

         Investointien rahavirta 
       

 
Investointimenot  -86 471,61 

   
-508 007,29 

  

 
Rahoitusosuudet investointimenoihin   

 
-86 471,61 

 
200 539,46 

 
-307 467,83 

Toiminnan ja investointien rahavirta 
  

98 111,50 
   

-123 321,17 

         Rahoituksen rahavirta 
       Muut maksuvalmiuden muutokset  
       

 
Saamisten muutos 7 762,44 

   
-14 779,28 

  

 
Korottomien velkojen muutos -9 050,69 

 
-1 288,25 

 
-795,43 

 
-15 574,71 

Rahoituksen rahavirta 
  

-1 288,25 
   

-15 574,71 

         Vaikutus kunnan kassavaroihin 
  

96 823,25 
   

-138 895,88 
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Tase 
 

   
2016 

 
2015 

VASTAAVAA 
    

      PYSYVÄT VASTAAVAT 
    Aineettomat hyödykkeet 
    Aineelliset hyödykkeet 
    

 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 

 
1 140 709,48 

 
1 237 169,34 

      VAIHTUVAT VASTAAVAT 
    Vaihto-omaisuus 
    Saamiset 
    Lyhytaikaiset saamiset 
    

 
Myyntisaamiset 

 
170 824,56 

 
178 587,00 

      VASTAAVAA YHTEENSÄ 
 

1 311 534,04 
 

1 415 756,34 

      VASTATTAVAA 
    

      OMA PÄÄOMA 
    

 
Jäännöspääoma 

 
1 556 254,53 

 
1 675 567,45 

 
Edell. tilikausien yli-/alijäämä 

 
-286 109,37 

 
-336 908,45 

 
Tilikauden yli-/alijäämä 

 
24 141,31 

 
50 799,08 

      VIERAS PÄÄOMA 
    Pitkäaikainen 
    Lyhytaikainen 
    

 
Ostovelat 

 
9 247,57 

 
16 298,26 

 
Lomapalkkajaksotus 

 
8 000,00 

 
10 000,00 

      VASTATTAVAA YHTEENSÄ 
 

1 311 534,04 
 

1 415 756,34 
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5.2. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 
 
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 2016 
 
Vuosi 2016 oli Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen 49. toimintavuosi ja 15. 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. Liikevaihto vuodelta 2015 oli      
516 776 euroa. Toiminnan kulut ennen tuloutusta omistajalle olivat 428 136 euroa. Liikevaihdosta 
kiinteiden maksutulojen (liittymismaksu- ja perusmaksutulot) osuus on 102 852 euroa eli 19,9 %. 
Liittymismaksutuloja saatiin yhteensä 25 902 euroa (5,0%) ja perusmaksutulojen osuus oli  
76 950 euroa (14,9 %). Vettä laskutettiin 161 500 m3 ja jätevettä 152.500 m3. Verkostoon pumpattu 
vesimäärä oli kertomusvuonna 201 487 m3. Puhdistamolla jätevettä käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana 197 652 m3.  
 
Kertomusvuoden aikana rakennettiin vesihuoltoa asemanseudun uudelle teollisuusalueelle. Kortte-
leihin AR 49 ja AR 20 rakennettiin vesi- ja viemärijohdot. Lisäksi rakennettiin vesi- ja paineviemäri-
johtolinja Iijoen alitse asemanseudun uudelle teollisuusalueelle. Kertomusvuoden aikana kunnan 
verkkoon liitettiin kuusi uutta rivitaloa, yksi omakotitalo, Taivalvaaran uusi huoltorakennus (poolira-
kennus) sekä yksi teollisuushalli (automaalaamo). 
 
Talousvedestä otettiin valvontanäytteitä yhteensä kuusi ja niistä tehtyjen analyysien mukaan talous-
vetemme täyttää STM:n mukaiset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu osoitti, että 
puhdistamomme toimi kertomusvuoden aikana hyvin. 
 
Liiketoiminta 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on toiminut erillisenä taseyksikkönä vuodesta 2002 alkaen. 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen liikevaihto oli 516 776 euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 2 758 eurolla eli noin 0,5 %:lla . Liikeylijäämää kertyi kertomusvuoden aikana 
yhteensä 88 630 euroa, josta jäännöspääomalle laskettu 5 %:n osuus on 64 714 euroa. Tilikauden 
ylitykseksi jää näin ollen 24 141 euroa. Edellisiltä vuosilta alijäämää oli kertynyt yhteensä 286 109 
euroa. Kertomusvuoden 2016 lopussa alijäämäkertymä on 261 968€.  
 
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 2016 aikana ei vesihuoltotaksoihin tehty tarkistamista. 
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Alla taulukko vesihuoltolaitoksen tuloksesta vuosina 2011 – 2021  
 

 
 
Vuosien 2013 – 2015 hyvään tuloutukseen vaikutti Jänispalon-, Asutusalueen- sekä Riihi-
Siikakangas alueen viemärin liittymismaksutulot. Viemäriin liittyi kolmen vuoden aikana yhteensä 54 
kiinteistöä ja niiden yhteenlaskettu liittymismaksutulo oli 79 694 euroa. Myös vielä kertomusvuoden 
aikana liittymismaksutulot olivat yhteensä 25 905 euroa. 
 
Taksoja tullaan tarkistamaan jatkossa siten, että valtuuston asettama keskimääräinen tuottovaati-
mus (5 % jäännöspääomasta) pitkällä aikavälillä (10 vuotta) toteutuu. 
 
Investointeihin käytettiin rahaa yhteensä 86 472 euroa. Edellä mainitulla rahalla rakennettiin vesi- ja 
viemärijohtolinjat kortteleihin AR 49 ja AR 20a. Lisäksi rakennettiin vesi- ja paineviemärijohtolinja 
Iijoen alitse ja rahaa em. kohteisiin käytettiin yhteensä 54 142 euroa. Haaraniementieltä rakennettiin 
yhdysvesijohto uudelle teollisuusalueelle Konepajantielle, joka maksoi yhteensä 20 183 euroa. Rii-
hi- ja Siikakankaan viemäröinnin viimeistelytöihin käytettiin rahaa yhteensä 7 348 euroa. Talohaaro-
ja rakennettiin 1 698 eurolla ja suunnittelua tehtiin 3 101 eurolla  
 
Henkilöstö 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen kertomusvuoden 2016 henkilöstökulut (palkat, palkkiot ja 
henkilöstösivukulut) olivat 82 350 euroa, joka on noin 19,2 % laitoksen käyttömenoista. Kertomus-
vuoden aikana laitokselle palkattiin uusi vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja, joka aloitti työt 1.6.2016. 
Nykyinen puhdistamonhoitaja jäi osa-aikaeläkkeelle (50 %) samaan aikaisesti. Henkilöstökustan-
nukset vastaavat noin kahta henkilötyövuotta. 
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Laitosta kuvaavat tunnusluvut  
 
Tunnusluvut    TP 2016  TP 2015 TP 2014 
  
Pumpattu vesi (1.000 m3/a)  201,49 196,15 234,12 
    
Myyty vesi (1.000 m3/a)   161,5 161, 0 162,10 
    
Laskutettu jätevesi (1.000 m3/a)  152,5 152,00 152,50 
    
Puhdistettu jätevesi (1.000 m3/a)  197,65 234,43 171,73 
  
Vesijohtoverkosto (km)   48,53 48,19 46,73 
    
Viemäriverkosto (km)   56,14 55,38 48,43 
    
Verkostoon liitetyt kiinteistöt, kpl  675 671 652 
    
Laitoksen asukasmäärä   2390 2380 2315 
    
Ominaiskulutus (l/as/d)   185 185 191 
    
Kotitalouksien om.kulutus (l/as/d)  n. 130 n. 130 n.134 
    
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 €)  +88,63 +120,22 +95,80 
    
Talousveden valvontanäytteiden määrä kpl 6 7 5 
   
STM:n raja-arvot täyttävien näytteiden määrä kpl 6 7 5 
   
Puhdistamolta lähtevän jäteveden laatu: 
BOD7 mg/l, vuosikeskiarvo  4,1 5,5 6,8 
    
BOD7:n puhdistusteho -%   96 98 97 
    
Fosfori mg/l, vuosikeskiarvo  0,06 0,13 0,10 
    
Fosforin puhdistusteho -%   98,4 99 99 
   
 
Puhdistamon lupaehtojen (VHO 04/0353/3 5.11.2004) mukaiset raja-arvot: 
 
BOD7 mg/l, puolivuosikeskiarvo  < 20 mg/l,  puhdistusteho > 90 % 
Fosfori mg/l, puolivuosikeskiarvo  < 0,5 mg/l, puhdistusteho > 90 % 
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6. 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 1-759

  Ostoreskontra, maksut 50001-50398

  Myyntireskontra, suoritukset 60001-61411

  Palkkatapahtumat 90001-90084

  Ostolaskut, sosiaalitoimi 120001-120053

  Matkalaskut 130001-130025

  Myyntireskontra-laskut, hallinto-ja taloustoimi 210001-210196

  Myyntireskontra-laskut, terveystoimi 220001-220327

  Myyntireskontra-laskut, sosiaalitoimi 230001-230676

  Myyntireskontra-laskut, sivistystoimi 240001-243869

  Myyntireskontra-laskut, tekninen toimi 250001-253794

  Kaukolämpölaskut 260001-261848

  Vesilaskut 270001-271939

  Effica, terveydenhuolto 400001-410855

  Ostolaskut, Rondo (R8) 510001-511407

  Käyttöomaisuusviennit 800001-800012

  Myynnit ja romuutukset 890001-890002

  Muistiotositteet 900001-900655

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. 



Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 
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