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1. TOIMINTAKERTOMUS 

1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 
 
Taivalkosken kunnalle vuosi 2017 oli jälleen pääsääntöisesti menestyksellinen. Kunta onnistui sille 

laeissa säädettyjen palvelujen tuottamisessa hyvin ja kuntatalous pysyi vahvana. Tilikauden tulos 

jäi 210.000 euroa positiiviseksi. Suhteellisen korkeasta investointitasosta huolimatta lainaa ei tarvit-

tu, mistä syystä kunnan velkaisuus aleni edelleen, nyt jo alle 500 euroon asukasta kohti. 

 

Vuosi 2017 oli kuntavaalivuosi, mikä näkyi kevään runsaina vaalitilaisuuksina ennen huhtikuun 

vaaleja. Puolueiden yhteisiä vaalipaneeleja järjestettiin useita ja paneelit kertoivat hyvin yksimieli-

sistä kannoista Taivalkosken kehittämisestä. Koulujen sisäilma-asiat nousivat vahvasti esiin pa-

neelikeskusteluissa ja kaikkien puolueiden yhteisenä kantana tuntui olevan lasten turvallisen oppi-

misympäristön turvaaminen. Vaaliehdokkaat lupasivat koulujen peruskorjaamiseen riittävästi varo-

ja, jottei kompromissiratkaisuihin tarvitse mennä. 

 

Vanhan valtuuston onnistumista omana valtuustokautenaan mitattiin valtuutetuille tehdyllä itsearvi-

oinnilla ja sen tulokset paljastivat onnistumiset ja myös ne kipukohdat, mitä neljän ja puolen vuo-

den aikaan oli mahtunut. Taivalkosken kunnan uusi hallintosääntö valmisteltiin kevään kuluessa ja 

vanha valtuusto hyväksyi sen viimeisessä kokouksessaan 29.5.2017. Uusi valtuusto järjestäytyi 

kesäkuussa ja heti aluksi se pääsi mukaan työstämään uutta Taivalkosken kuntastrategiaa - nä-

kymä vuoteen 2021. Strategian tekoon valtuuston lisäksi osallistuivat sidosryhmät omassa 

workshopissaan ja kuntalaiset heille suunnatun kyselyn kautta. Kuntastrategia tulee ohjaamaan 

koko valtuustokauden suunnittelua ja korvaa myös ajatellun valtuustosopimuksen. 

 

Koulujen peruskorjaus aloitettiin kesän aikana toteutetulla ilmastoinnin läpikotaisella kunnostuksel-

la, missä nuohouksen lisäksi vaihdettiin kaikki suodattimet ja puhdistettiin äänenvaimentimet sekä 

tehtiin perusteelliset säädöt. Rakenteellisen peruskorjauksen huolellisen suunnittelun jälkeen var-

sinainen työ alkoi liikuntasalin ja kellaritilojen purkutöillä, joissa kaikki vanhat pinnat purettiin beto-

niin saakka, mikä sekin jyrsittiin puhtaaksi. Työmaa-alue oli tarkkaan eristetty koulunkäyntitiloista 

niin, että vielä tässä vaiheessa ei väistötiloja tarvittu. Syysaika meni suhteellisen hyvissä merkeis-

sä ja tehdyt toimenpiteet olivat merkittävästi parantaneet sisäilmaa. 

 

Uusi kunnanhallitus järjestäytyi vielä ennen kesälomaa ja työ jatkui loman jälkeen elokuussa. Mel-

ko runsaasti muuttuneet kunnanhallitus ja lautakunnat aloittivat hyvässä hengessä työnsä ja uuden 

talousarvio- ja suunnittelukauden suunnittelu aloitettiin valtuuston iltakoululla 29.9.2017. Kunta-

suunnittelutyön jälkeen vahvistettiin hieman alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018. Tavoitteeksi 

otettiin taas muuttaa kustannustietoisella toiminnalla toteuma ylijäämäiseksi. 

 

Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 jäi mieleen yhteistyön ja yhteiseen tavoitteeseen pyrkimisen vuotena. 

Tästä haluan lausua kiitokseni kaikille työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 

 

 

 
Jukka Mikkonen 
kunnanjohtaja 
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1.1.2. Kunnan hallinto  

 
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 

 

 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO  

 

 

 
Hallintosäännön 20 §:n mukaisesti keskushallinnon toimialaa johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelujen toimialaa johtaa 
kirkonkylän peruskoulun rehtori, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja ja teknisten pal-
velujen toimialaa johtaa tekninen johtaja.  
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Valtuuston kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 

Jäsenet 
 
Ervasti Hannu, KESK 
Haukivaara Pentti, KESK, 1. vpj. 
Heikkala Jari, SDP 
Heikkala Vesa-Pekka, KESK 
Hietala Heli, SDP 
Horsma Tuomo, KESK  
Huttu Hannu, PS 
Karjalainen Harri, KESK 
Keränen Niilo, KESK 
Kortetjärvi Urpo, SDP, 2. vpj. 
Kuukasjärvi Juha, KESK 
Kyngäs-Teeriniemi Leila, PS 
Käsmä Pekka, KESK 
Lämsä Kerttu, SDP 
Nevanperä Ahti, PS 
Paloniemi Markku, KESK 
Parkkila Pertti, SDP   
Pulkkanen Elsa Anneli, KESK 
Puolakanaho Raimo, PS 
Savolainen Pekka, KESK 
Tauriainen Aimo, SDP 
Tauriainen Pauli, KESK 
Turpeinen Jouko, KESK 
Turpeinen Vesa, KESK, pj. 
Tyni Kauko, KESK 
Virkkunen Juha, KOK 
Vääräniemi Kari, KESK  
 
1. varajäsenet 
 
Kesti Sari, KESK  
Jurmu Paavo, SDP   
Kauppila Antti, KOK 
Schwartz Antti, PS 
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Valtuuston kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 

Jäsenet 
 
Buller Osmo, VAS, pj. 
Ervasti Hannu, KESK 
Haukivaara Pentti, TkenSityl, 2. vpj. 
Hietala Heli, SDP 
Horsma Tuomo, KESK, 1. vpj. 
Jakkila-Parkkinen Tiina, SDP 
Karjalainen Harri, KESK 
Keränen Niilo, KESK 
Kivimäki Pasi, TkenSityl 
Kortetjärvi Urpo, SDP 
Kumpumäki Kauko, SDP 
Kuukasjärvi Juha, KESK 
Lämsä Kerttu, SDP 
Nevanperä Ahti, PS 
Paloniemi Markku, KESK 
Pulkkanen Elsa Anneli, KESK 
Ronkainen Pertti, KESK 
Tauriainen Aimo, SDP 
Turpeinen Aune, KESK 
Turpeinen Vesa, KESK 
Tyni Kauko, TkenSityl 
Virkkunen Juha, KESK (sit) 
Vääräniemi Sanna, TkenSityl 
 
1. varajäsenet 
 
Kesti Sari, KESK, ero 3.11.2017 
Parviainen Lilja, KESK, 3.11.2017 lukien  
Vähäkuopus Outi, SDP 
Käsmä Pekka, TkenSityl 
Puolakanaho Raimo, PS 
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja  Virkkunen Juha 
Varapuheenjohtaja  Turpeinen Jouko 
Jäsenet   Pauna Sirpa 

Poussu Urho 
   Vääräniemi Satu 
Vastuunalainen tilintarkastaja Lohi Rauno, JHTT 
Sihteeri   Suutari Asta, 11.8.2017 asti 
Sihteeri   Virkkunen Leena, 11.8.2017 lukien 
 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja  Ervasti Hannu 
Varapuheenjohtaja  Kivimäki Pasi 
Jäsenet   Heinikoski Risto 

Jurmu Anna 
   Pyttynen Tuula 
Vastuunalainen tilintarkastaja Lohi Rauno, JHTT 
Sihteeri   Virkkunen Leena 
 
 
Kunnanhallituksen kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Ervasti Hannu 
Hietala Heli, 2. vpj. 
Horsma Tuomo, pj. 
Käsmä Pekka 
Käsmä Susanna 
Nevanperä Ahti, 1 vpj. 
Pulkkanen Elsa Anneli 
 
 
Kunnanhallituksen kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Hietala Heli, pj. 
Karjalainen Harri 
Kortetjärvi Urpo 
Nevanperä Ahti, 2 vpj. 
Pulkkanen Elsa Anneli, 1. vpj. 
Virkkunen Juha 
Vääräniemi Sanna 
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Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja  Vääräniemi Terttu 
Varapuheenjohtaja  Järvinen Pentti 
Jäsenet   Jurmu Pirkko 
   Poussu Eini 
   Taivalkoski Matti 
Sihteeri    Heinilahti Onerva 
 
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja  Vääräniemi Terttu 
Varapuheenjohtaja  Pitkänen Jyrki 
Jäsenet   Jakkila Eeva-Kaisa 

Jurmu Pirkko 
   Poussu Urho 
Sihteeri    Heinilahti Onerva 
 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja  Kuukasjärvi Juha 
Varapuheenjohtaja  Karjalainen Marja-Riitta 
Jäsenet   Ihme Maaret 
   Kyngäs-Teeriniemi Leila 
   Taivalkoski Marja Leena 

Tauriainen Aimo 
Tauriainen Irene 
Tauriainen Pauli 

   Tyni Kauko 
Khall edustaja  Pulkkanen Anneli 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
sosiaali- ja terveysjohtaja  Alatalo Kirsi 
Sihteeri, toimialasihteeri  Latvalehto Taina 
 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja  Tyni Kauko 
Varapuheenjohtaja  Kuukasjärvi Juha 
Jäsenet   Käsmä Pekka 
   Lämsä Kerttu 
   Pauna Sirpa 
   Tauriainen Irene 
   Turpeinen Aune 
Khall edustaja  Kortetjärvi Urpo 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
sosiaali- ja terveysjohtaja  Alatalo Kirsi 
Sihteeri, toimialasihteeri  Latvalehto Taina 
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Sivistyslautakunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja  Paloniemi Markku 
1. varapuheenjohtaja  Käsmä Susanna 
2. varapuheenjohtaja  Lämsä Kerttu 
Jäsenet   Heikkala Vesa-Pekka 
   Huttu Hannu 

Keränen Heidi 
   Kesti Sari, ero 3.11.2017 
   Liisa Tyni, 3.11.2017 lukien 
   Pyttynen Markus 
   Tyni Liisa 
Khall edustaja  Hietala Heli 
Esittelijä, toimialajohtaja, rehtori Turpeinen Pekka 
Sihteeri, hallinto- ja taloussihteeri Jokela-Pätsi Irma 
 
 
Sivistyslautakunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja  Huttu Hannu 
Varapuheenjohtaja  Paloniemi Markku 
Jäsenet   Ihme Maaret 
   Jakkila-Parkkinen Tiina 

Kehusmaa Juha 
   Kumpumäki Kauko 
   Tyni Liisa 
Khall edustaja  Vääräniemi Sanna 
Esittelijä, toimialajohtaja, rehtori Turpeinen Pekka 
Sihteeri, hallinto- ja taloussihteeri Jokela-Pätsi Irma 
 
 
Teknisen lautakunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja  Vääräniemi Kari 
Varapuheenjohtaja  Savolainen Pekka 
Jäsenet   Fabritius Ulla 
   Määttä Kati 

Parkkila Pertti 
   Puolakanaho Raimo 
   Taivalkoski Maria 
Khall edustaja  Nevanperä Ahti 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Sihteeri, toimialasihteeri  Käsmä Liisa 
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Teknisen lautakunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja  Tauriainen Aimo 
Varapuheenjohtaja  Taivalkoski Maria 
Jäsenet   Keränen Terhi 
   Parviainen Lilja 
   Polojärvi Salme 
   Ronkainen Pertti 
   Turpeinen Jouko 
Khall edustaja  Virkkunen Juha 
Esittelijä, toimialajohtaja, 
tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Sihteeri, toimialasihteeri  Käsmä Liisa 
 
 
Kuntasuunnittelutoimikunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja Turpeinen Vesa 
Varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen  
puheenjohtaja   Horsma Tuomo 
Jäsenet    
Kunnanhallituksen jäsen   Ervasti Hannu 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Hietala Heli 
Kunnanhallituksen jäsen   Käsmä Pekka 
Kunnanhallituksen jäsen   Käsmä Susanna 
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Nevanperä Ahti 
Kunnanhallituksen jäsen   Pulkkanen Anneli 
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja  Haukivaara Pentti 
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja  Kortetjärvi Urpo 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Vääräniemi Kari 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja  Paloniemi Markku 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Kuukasjärvi Juha 
Kokoomuksen valtuutettu   Virkkunen Juha 
Henkilöstön edustaja   Polojärvi Terttu 
Kunnanjohtaja   Mikkonen Jukka 
Kunnansihteeri   Heinilahti Onerva 
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Alatalo Kirsi 
Toimialajohtaja, tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Toimialajohtaja, peruskoulun rehtori   Turpeinen Pekka 
Taloussihteeri, sihteeri   Komulainen Päivi 
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Kuntasuunnittelutoimikunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja Buller Osmo 
Varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen  
puheenjohtaja   Hietala Heli 
Jäsenet    
Kunnanhallituksen jäsen   Karjalainen Harri 
Kunnanhallituksen jäsen   Kortetjärvi Urpo 
Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Nevanperä Ahti 
Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Pulkkanen Anneli 
Kunnanhallituksen jäsen   Virkkunen Juha 
Kunnanhallituksen jäsen   Vääräniemi Sanna 
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja  Horsma Tuomo 
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja  Haukivaara Pentti 
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja  Tauriainen Aimo 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja  Huttu Hannu 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tyni Kauko 
Henkilöstön edustaja   Polojärvi Terttu 
Kunnanjohtaja   Mikkonen Jukka 
Kunnansihteeri   Heinilahti Onerva 
Toimialajohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Alatalo Kirsi 
Toimialajohtaja, tekninen johtaja  Varanka Raimo 
Toimialajohtaja, peruskoulun rehtori   Turpeinen Pekka 
Taloussihteeri, sihteeri   Komulainen Päivi 
 
 
Kunnan johtoryhmä 1.1. – 31.12.2017 
 
Puheenjohtaja, kunnanjohtaja  Mikkonen Jukka 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Alatalo Kirsi 
Sivistyspalveluiden toimialajohtaja  Turpeinen Pekka 
Teknisten palveluiden toimialajohtaja  Varanka Raimo 
Taloussihteeri   Komulainen Päivi 
Henkilöstön edustaja   Polojärvi Terttu 
Sihteeri, kunnansihteeri   Heinilahti Onerva 
 
 
Ansio- ja kunniamerkkitoimikunnan kokoonpano 1.1. – 31.5.2017 
 
Luottamushenkilöjäsen, puheenjohtaja  Horsma Tuomo 
Luottamushenkilöjäsen, varapuheenjohtaja Käsmä Susanna 
Viranhaltijajäsen, sihteeri   Hannula Salme 
 
 
Ansio- ja kunniamerkkitoimikunnan kokoonpano 1.6. – 31.12.2017 
 
Luottamushenkilöjäsen, puheenjohtaja  Kortetjärvi Urpo 
Luottamushenkilöjäsen, varapuheenjohtaja Pulkkanen Anneli 
Viranhaltijajäsen, sihteeri   Hannula Salme 
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Kunnan edustajat  
 
Kuntayhtymät 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 1.1. – 31.5.2017 
 
Käsmä Pekka 
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto 1.6. – 31.12.2017 
 
Karjalainen Harri 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 1.1. – 31.5.2017 
 
Keränen Niilo 
Hietala Heli 
 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto 1.6. – 31.12.2017 
 
Keränen Niilo 
Hietala Heli 
 
Alueelliset toimielimet 
 
Oulun poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 1.1. – 31.5.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Savolainen Pekka  Turpeinen Pekka 
 
Oulun poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 1.6. – 31.12.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Savolainen Pekka  Käsmä Pekka 
 
Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukunta 1.1. – 31.5.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Vääräniemi Kari  Savolainen Pekka 
 
Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitoksen neuvottelukunta 1.6. – 31.12.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Komulainen Päivi  Mikkonen Jukka 
 
Oulu – Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta 1.6. – 31.12.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Haukivaara Pentti  Pulkkanen Anneli 
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Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 1.1. – 31.5.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Ervasti Hannu  Ahola Jouni 
Laurila Seija   Poussu Eini 
 
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto 1.6. – 31.12.2017 
 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
Turpeinen Vesa  Keränen Oiva 
Tiihonen Outi  Hokki Irmeli 
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1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 
Yleinen taloudellinen kehitys  
 
Suomen talouskasvu on laaja-alaista, vienti vauhdittaa kasvua ja samalla kotimainen kysyntä jatkuu 
voimakkaana. Suomen BKT kasvoi ennusteen mukaan 3,1 % vuonna 2017. Yksityisen kulutuksen 
kasvu jatkuu työllisyyden kohenemisen tukemana, asuntorakentamisen suhdannetilanteessa ei näy 
vielä rauhoittumista ja tuotannollisia investointeja on tehty runsaasti. Viennin nopeaan toipumiseen 
on vaikuttanut ennen kaikkea maailmankaupan kasvu ja myönteinen talouskehitys useimmissa 
Suomen tärkeimmistä vientimaista. 
 
Työttömyysaste ei alentunut alkuvuonna 2017 juuri lainkaan, mutta on syksyllä kääntynyt jälleen 
laskuun. Työllisyys on parantunut selvästi talouskasvun kiihtyessä, vaikka työn tuottavuus on ko-
hentunut huomattavasti. Inflaatio jää alhaiseksi, vaikka se kiihtyy loppuvuotta kohden energian hin-
tojen vetämänä. 
 
Vuonna 2018 Suomen talouskasvu hidastuu 2,4 prosenttiin. Syksyllä 2017 myönteiset merkit suh-
dannenousun jatkumisesta vahvistuivat. Näitä olivat mm. teollisuuden uusien tilausten kasvu sekä 
kasvukeskusten vahvana jatkuva rakennustoiminta. Tuotantomahdollisuuksia vuosia rajoittanut ky-
synnän vähäisyys näyttää vaivaavan yrityksiä aiempaa vähemmän. Elinkeinoelämän keskusliiton 
suhdannetiedustelut viittaavat myönteisen suhdannevaiheen jatkuvan. 
 
Työllisyyden kasvun jatkumiselle vuosina  2018 ja 2019 on varsin hyvät edellytykset. Avoimien työ-
paikkojen määrä on hyvin korkealla tasolla ja bruttokansantuotteen kohtuullisen nopeana jatkuva 
kasvu ennustejaksolla ylläpitää työvoiman kysyntää.  
 
Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,9 %. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnäs-
tä, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu jää vuotta 2018 hitaammaksi. Inflaation 
nopeutuminen hidastaa reaalista käytettävissä olevien tulojen kasvua, vaikka samalla työllisyyden 
paraneminen tukeekin sitä. Yksityisten investointien kasvu jatkuu hyvänä, kun tuotannolliset inves-
toinnit lisääntyvät mm. metsäteollisuuteen suunniteltujen suurhankkeiden vuoksi. Työllisyys jatkaa 
kohenemistaan, mutta hieman aiempaa hitaammin. 
 
Suotuisa suhdanne kohentaa julkista taloutta. Noususuhdanne lisää verotuloja, mikä vahvistaa sekä 
valtiontaloutta että kuntataloutta. Nousukausi ei kuitenkaan poista julkisen talouden rakenteellista 
epätasapainoa. Nopeasta talouskasvusta huolimatta julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan 
menoja. Julkisen talouden sektoreista valtio ja paikallishallinto ovat alijäämäisiä, ja työeläkesektori 
sekä muut sosiaaliturvarahastot lievästi ylijäämäisiä. Koska eläkemenojen kasvu jatkuu nopeana, 
myös sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kutistuu entisestään. 
 
Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa BKT:hen v. 2016. Bruttokansantuotteen nopea 
kasvu alentaa velkasuhdetta, ja velkasuhde näyttäisi painuvan hieman 60 prosentin alapuolelle 
vuonna 2019. Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu, velkasuhde uh-
kaa alkaa kasvaa uudelleen ensi vuosikymmenellä. 
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Kuntatalouden kehitys 
 
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 tilinpäätösarviot osoittavat kuntatalouden vahvistuneen vii-
me vuonna, mutta ennakko-odotukset eivät kuitenkaan täysin toteutuneet, arvioidaan Kuntaliiton 
analyysissä tilinpäätösten ennakkotiedoista. Analyysi perustuu Tilastokeskuksen helmikuun 2018 
alussa julkaisemiin tilastotietoihin. 
 
Kuntien verotulot 2017 kasvoivat koko maan tasolla yhteensä 2,0 prosenttia, eli 450 milj. euroa. 
Samanaikaisesti valtionosuudet kuitenkin laskivat 3,3 prosenttia eli 300 miljoonaa euroa. Tilikauden 
tulos oli negatiivinen 60 kunnassa, joista kaikki ovat alle 100 000 asukkaan kuntia. 
 
Kuntasektorin toimintakulut laskivat viime vuonna keskimäärin 1,0 prosenttiyksikköä muun muassa 
kilpailukykysopimukseen liittyvien toimien, perustoimeentulotuen Kela-siirron ja kuntien omien sääs-
tötoimien vuoksi. 
 
Kuntatalouden rahoituksellista tasapainoa kuvaava toiminnan ja investoinnin rahavirta nousi plus-
salle 250 miljoonaan euroon. Kuntatalouden rahoitusasema on ensimmäistä kertaa pitkään aikaan 
tasapainossa. Muutoksen taustalla on kuntien tiukka taloudenpito, harkitut investoinnit sekä koko 
julkisen sektorin yhteinen tasapainottamispolitiikka.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousi vuonna 2017 yhteensä noin 150 miljoonaa euroa eli 0,9 
prosenttia. Tämä johtuu siitä, että kuntien lainakanta laski 100 miljoonaa euroa samalla, kun kun-
tayhtymien lainakanta kasvoi suurista sairaalainvestoinneista johtuen 250 miljoonaa euroa. 
 
Kuntien lainakanta laski yli 100 000 ja alle 2 000 asukkaan kunnissa. Muissa kuntakokoluokissa 
velkaantuminen jatkui. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on 18,3 miljardia euroa. 
 
Kuntatalouden näkymät tulevat heikkenemään. Kuntien talousarviokyselyn mukaan verotulot ja val-
tionosuudet eivät juurikaan kasva vuonna 2018 samalla kun toimintakulut kasvavat noin miljardi 
euroa. Vuosi 2019 näyttäytyy kuntien arvioissa yhtä vaikeana. 
 
Näyttäisi siltä, että vuosi 2017 jää poikkeukselliseksi vuodeksi. Kuntien arvioiden mukaan kuntien 
talous heikkenee jo vuonna 2018 selvästi. Investoinnit kasvavat  ja tämän johdosta lainakanta uh-
kaa kääntyä jälleen kasvuun.  
 
Kuntasektorin korjausvelkaa on selvitetty myös Kuntaliiton ja FCG:n tuoreessa selvityksessä. Siinä 
arvioidaan, että kuntakonserneilla on laskennallisesti katettavaa korjausvelkaa 4 miljardia euroa 
pelkästään toimitilojen ja kiinteistöjen osalta. Jotta investoinnit voidaan rahoittaa, on kuntien tuloke-
hityksen jatkossakin oltava vahvaa ja menot pidettävä kurissa. Maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa 
suurta epävarmuutta kuntien talouteen lähivuosina.  
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Keskeiset ennusteluvut 
 
 

 
** ennuste 

 
Lähteet: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus, talvi 2017, 19.12.2017, Suomen Kuntaliitto 7.2.2018 Jari Koski-
nen, Minna Punakallio, Henrik Rainio, Timo Reina. 
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Oman talousalueen kehitys 
 
Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väkiluku oli 31.12.2017 (Tilastokeskuksen ennakkotieto 
15.2..2018) yhteensä 411 887. Vuoden 2016 lopussa väkiluku oli 411 150. Maakunnan väestön 
kehitys on kasvusuunnassa.  
 
Taivalkosken kunnan asukasluku oli vuoden 2017 lopussa 4 058 (ennakkotieto 15.2.2018).  
Viimeisen kymmenen vuoden aikana asukasluku on edelleen vähentynyt, yhteensä 488 henkilöllä. 
Ennusteen mukaan asukasluku vähenee edelleen ja olisi vuoden 2019 jälkeen jo alle 4.000.  
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Työttömyyden kehittyminen 
 

 
 
 
 

 
  
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö,  työnvälitystilasto 

 
Taivalkosken kunnan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,5 % joulukuun 2017 lo-
pussa.  Vuonna 2016 vastaava luku oli 16,8 %. Koko 2017 vuoden keskiarvo oli 16,0 %. 
 
Pohjois-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2017 oli 13,0 %. Vuonna 2015 vas-
taava luku oli 14,7 %. 
  

Työttömien lukumäärä 2017

tammikuu 307

helmikuu 298

maaliskuu 286

huhtikuu 298

toukokuu 305

kesäkuu 288

heinäkuu 281

elokuu 238

syyskuu 253

lokakuu 246

marraskuu 251

joulukuu 264
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1.1.4. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 

 
Kunnan uusi hallintosääntö hyväksyttiin ja se tuli voimaan 1.6.2017. Kuntavaalit toimitettiin huhti-
kuussa 2017 ja uuden valtuuston toimikausi alkoi kesäkuun alusta.  
 
Valtuusto on hyväksynyt talousarviomuutokset ja niistä on raportoitu ko. toimielimen selonteossa. 
 
1.1.5. Kunnan henkilöstö  
 
Henkilöstön määrä  
 

 
 

 
Taivalkosken kunnan henkilöstön määrä 31.12.2017 oli 410 henkilöä, joista vakinaisia 243 henkilöä. 
Henkilöstömäärien tarkastelu vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisena antaa poikkileikkausku-
van tuon päivän henkilöstöresursseista. Yhteensä luku kuvaa voimassa olevien palvelusuhteiden 
määrää. 
 
Henkilötyövuosi 
 
Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat 
siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa 
kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. 
 

 
HTV = poissaoloja ei huomioitu HTV1 vähennetty palkalliset ja palkattomat poissaolot 
HTV2 = vähennetty palkattomat poissaolot 

 
Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-
aikaprosentti/100) 
 
Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-
aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. osa-
aikaisuus 50 %, koko vuoden työssä = 0,5 henkilötyövuosi). Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. 
 
Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin (esim. 
työssä 1.3.–31.5. = 92 / 365 =0,25 henkilötyövuotta). 
 
  

Henkilöstön määrä 31.12.2017 31.12.2016

Vakinaiset 243 247

Määräaikaiset 148 137

Työllistetyt 19 14

Yhteensä 410 398

Henkilötyövuosi 2017 2016

HTV 375,34 371,09

HTV1 291,33 287,75

HTV2 350,14 344,49
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Henkilöstön jakauma sukupuolen mukaan 
 

 
 
 
Vuoden 2017 lopussa henkilöstöstä naisia oli 80,5 % ja miehiä 19,5 %.  Vakinaisen henkilöstön 
keski-ikä oli 50,9 vuotta (2016/50,9 v.) ja muiden kuin vakinaisten henkilöiden keski-ikä oli 45,4 
vuotta (2016/45,3 v.). Koko henkilöstön keski-ikä 48,7 vuotta. 
 
Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2017 
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Henkilöstökustannukset; tuloslaskelmaan kirjatut kulut sekä taseeseen aktivoidut kulut 
 

 
 
Palkat ja palkkiot sisältävät tuloslaskelman mukaiset palkat ja palkkiot. Summaan sisältyy luotta-
mushenkilöpalkkioita vuosittain noin 60.000 euroa. Henkilöstösivukuluista suurimman erän muodos-
tavat eläkevakuutusmaksut. 
 
Sairauspoissaolopäivät  
 

 

 
 

 

 

Sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2017 oli 7 905 kalenteripäivää; nousua edelliseen vuoteen 
verrattuna on 11,6 %. Vuoden 2015 ja 2016 välillä nousu oli 8,9 %.  
 

  

2017 2016

Palkat ja palkkiot 12 475 439,37 12 213 115,15
* Henkilöstökorvaukset -214 252,18 -137 853,00
Palkat ja palkkiot 12 261 187,19 12 075 262,15
Henkilösivukulut
* Eläkekulut 2 711 767,09 2 925 847,25
* Muut henkiösivukulut 941 602,81 1 120 528,04

Henkiösivukulut yhteensä 3 653 369,90 4 046 375,29

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 15 914 557,09 16 121 637,44

Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin hyödykkeisiin 232 384,48 185 273,51

Henkilöstökulut yhteensä 16 146 941,57 16 306 910,95
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Työtapaturmapäivät 
 

 
 

Työtapaturmista johtuvia poissaoloja vuonna 2017 oli 491 kalenteripäivää. Nousua edelliseen vuo-
teen 89,5 %.  
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1.1.6. Ympäristöasiat    
 
Viemäriverkoston laajentamistyö saatiin valmiiksi 2016 Riihi- ja Siikakankaalle. Riihi- ja Siikakan-
kaan viemäriverkoston valmistumisen myötä saatiin kaikki taajaman lähialueet viemäriverkoston 
piiriin. Aikaisempina vuosina viemäriverkostoa on laajennettu Jänispaloon ja Asutusalueelle. Kaikilta 
edellä mainituilta lähialueilta (Jänispalo, Asutusalue, Riihikangas ja Siikakangas) on viemäriverkos-
toon 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 sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn valtatie 20:n varrella, ja Taivalkosken keskustan välittömässä 
läheisyydessä on kaksi polttoaineitten jakeluasemaa, joten riski siihen, että esim. polttoaineiden 
kuljetuksissa tapahtuisi onnettomuuksia, jotka saattaisivat aiheuttaa ympäristövahingon, on ole-
massa. 
 
Vuonna 2012 laadittiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Taivalkosken kunnan alueelle kaikille 
tärkeille kahdelletoista pohjavesialueelle, joista otetaan pohjavettä yhdyskunnan tarpeisiin. 
 
Vuonna 2012 laadittiin selvitys (diplomityö/Minna Arola) Taivalkosken kunnan jätevedenpuhdista-
mon jälkipuolella olevien lammikoiden kunnostamisesta.  
 
Vuonna 2013 jätettiin jätevedenpuhdistamon ympäristölupaehtojen tarkistamista koskevat hake-
mukset lupaviranomaisille. Kertomusvuonna 2017 saatiin lupapäätös  Pohjois-Suomen Aluehallin-
tovirastosta, ja puhdistamon jälkeisten lammikoiden kunnostuksesta laadittiin edelleen kertomus-
vuonna suunnitelma joka on toimitettu Elylle 2018 alussa.   
 
2016 rakennettiin Matovaaran jäteasemalle polttojätteen välivarastointihalli. Polttokelpoinen 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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1.1.7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

 
Kuntatalous on suurten muutosten edessä, kun maakunta- ja sote-uudistus myllertää perusteelli-
sesti koko julkisen hallinnon tehtävät, ohjauksen ja talouden. 
 
Uudistus leikkaa kuntien tulopohjaa, mutta myös menot pienenevät. Suhteellisen velkaantuneisuu-
den kasvu ja rahoitukseen liittyvät riskitekijät aiheuttavat suuria kysymysmerkkejä kuntatalouden 
toiminnalle ja tulevaisuuden investoinneille. Toisaalta kuntatalouden ennakoitavuuden voidaan olet-
taa kasvavan sote-kustannusten siirtyessä maakunnille.  
 
Tässä vaiheessa ei voida varmuudella tietää kaikkia uudistuksen vaikutuksia kuntien talouteen, kun 
edes uudistuksen lakeja ei ole vielä hyväksytty. Kuntien verotulopohja, valtionosuusjärjestelmä, 
rahoitusriskit sekä kokonaisuuden toimivuus ja hallinta tulevat joka tapauksessa olemaan maan 
seuraavan hallituksen työpöydällä. Mitä ilmeisimmin ylimenokausi uuteen järjestelmään tulee ole-
maan haasteellinen.   
 
Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä.  Uudistuksen voi-
maantuloa on siirretty alkuperäisestä vuodella eli on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020. Jatkossa 
Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta. 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan päätehtäviä ovat elinvoiman ohella sivistys- ja tek-
nisen toimen palveluiden tuottaminen. Maakunnille siirtyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävis-
sä kustannusten kasvuvauhti on ollut kuntapalveluista suurinta. Noin 3 prosentin reaalikasvu on 
jatkunut pitkään, lähinnä väestön ikääntymisestä ja siihen liittyvän kysynnän kasvusta johtuen. Si-
vistystoimessa ja teknisen toimen palveluissa kustannuskasvu on ollut hillitympää.  
 
Vaikka sosiaali- ja terveystoimi kunnilta lähteekin, vaaditaan kunnilta silti toimia taloudellisen tasa-
painon turvaamiseksi. Kunnat ovat tehtäväsiirroista huolimatta jatkossakin merkittävä osa julkista 
taloutta ja kuntien ratkaisuilla on vaikutusta julkisen talouden kestävyyteen myös tulevaisuudessa. 
 
Tämän uudistuksen vaikutuksia tuleville vuosille on vielä tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. 
Muutoksen eteen on kunnissa tehty paljon työtä kaikilla osa-alueilla, toivottavasti tästä kaikesta on 
hyötyä tulevaisuudessa. Valtionosuuksien ja verotulojen riittävyys luo painetta saattaa kustannukset 
hallintaan.   
 
Kunnan toiminta on nykyään paljon muutakin kuin peruskunta. Kuntakonsernien johtaminen vaatii 
aikaisempaa suurempien kokonaisuuksien hallintaa ja aktiivista omistajuutta. Tuloksellisen toimin-
nan edellytyksenä on järkevä resurssien kohdentaminen sekä taloudelliset, laadukkaat ja vaikutta-
vat toiminnot sekä toimivat organisaatiorakenteet. Kunnan tulee huolellisesti harkita, milloin ja miksi 
kunta harjoittaa yhtiömuotoista toimintaa, erityisesti jos toimitaan kilpailutilanteessa markkinoilla. 
Kunnan tulee myös säännöllisesti tarkastella, minkälaisia tuloksia yhtiömuotoisella toiminnalla tavoi-
tellaan ja miten toimintaa arvioidaan. 
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1.1.8. 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.  
 
Epävarmuustekijöitä lähitulevaisuudessa ovat maailman talouden voimistunut epävarmuus sekä 
maiden väliset jatkuvat ongelmat ja niiden heijastusvaikutukset myös Suomen julkiseen talouteen. 
Epävarmuutta aiheuttaa myös maan hallituksen kuntasektorille kohdistamat lainsäädännölliset, ra-
kenteelliset ja taloudelliset toimenpiteet, kuten mm. sote- ja maakuntauudistus.   
 
Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä strategiset riskit, toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja 
vahinkoriskit. 
 
Henkilöstön ikääntyessä vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien todennäköisyys kasvaa. Henkilöstön 
saatavuudessa, erityisesti sosiaali- ja terveystoimen tehtäviin, on viime vuosina ollut pieniä vaikeuk-
sia.  
 
Kunnan tulorahoitus perustuu pääosin verotuloihin ja valtionosuuksiin. Näissä tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat suoraan kunnan talouteen. Talouden tasapainon ylläpitäminen vaatii edelleen toiminnan 
tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämistä sekä palvelujen kriittistä tarkastelua. Väestön muuttoliike ja 
väestön ikärakenteen muutos luovat haastetta talouden tasapainossa pitämiseen. 
 
Taivalkosken kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa 1,9 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  31.12.2017 ovat 
10 milj. euroa. 
 
Vesihuollon ja kaukolämmön tuottamiseen liittyviin riskeihin kunta on varautunut poikkeusolojen 
valmiussuunnitelmissa. 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. 
 
Mahdollisten omaisuusvahinkojen, tapaturmien, keskeytysten yms. vahinkojen varalle kunnalla on 
asianmukaiset vakuutukset. Edellä mainitut vakuutusmaksut yhteensä vuonna 2017 olivat n. 67.500 
euroa. Kunnalle ei tapahtunut kertomusvuonna merkittäviä omaisuusvahinkoja. Lisäksi kunnalla on 
lakisääteiset vakuutukset. Vakuutuksien osalta vakuutusyhtiönä toimii If Vahinkovakuutusyhtiö Oy. 
 

  



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

24 

 
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 
 
Valvontaympäristö 
 
Valtuusto hyväksyi Taivalkosken kunnan uuden hallintosäännön päätöksellään 29.5.2017 § 28. 
Sääntö tuli voimaan 1.6.2017 ja siinä on määritelty toimielinten toimivallan jako. Valtuuston, kun-
nanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisilta osin nähtävissä kunnan inter-
netsivuilla. Esityslistojen julkaisemisesta on säännökset edellä mainitussa hallintosäännössä. Pöy-
täkirjojen nähtävänä pitäminen kunnan internetsivuilla perustuu kuntalain (410/2015) 140 §:ään. 
 
Viranhaltijapäätökset lukuun ottamatta henkilöstöpäätöksiä tehdään Kuntatoimisto -ohjelman viran-
haltijapäätössovelluksella. Kunnanhallitus ei käyttänyt kertaakaan kuntalain mukaista otto-oikeutta 
lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin vuoden 2017 aikana. Henkilöstöä koskevat päätökset 
(vuosilomat, sairauslomat jne.) tehdään WebTallennus -ohjelmassa. 
 
Lautakunnan tai muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksy-
vät menotositteet (myös kirjaustositteet), jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännöissä. Taivalkos-
ken kunnan hallintosäännössä ei ole määräyksiä laskujen hyväksyjistä, joten hyväksyjät määrätään 
vuosittain toimielinten päätöksillä. Kunnanhallituksen osalta laskujen hyväksyjät määrättiin kunnan-
hallituksen päätöksellä 6.2.2017 § 44. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on annettu tarkemmat 
määräykset laskujen käsittelystä. Laskut käsitellään RondoR8 -laskujen hallintajärjestelmässä.  
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Riskienarviointi 
 
Kunnassa on suoritettu vuonna 2006 tarkastuslautakunnan pyynnöstä riskienkartoitus. Tarkastus-
lautakunta käsitteli riskienkartoituksen kokouksessaan 2.10.2008 §:ssä 63. Tällöin lautakunta piti 
tärkeänä, että kartoitus oli laadittu. Kertomusvuoden aikana toiminnassa ei ole raportoitu merkittäviä 
riskejä. 
 
Valvonta, raportointi ja seuranta 
 
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 tilanteista 30.4.2017 ja 31.8.2017. Lisäksi kunnanhallitukselle raportoitiin talouden toteutumaa 
kuukausittain. Lautakunnille raportointi tapahtuu niiden itse päättämällä tavalla.  
 
Kunnanhallituksen alaisuudessa olevista sopimuksista pitää keskusarkistonhoitaja luetteloita. Li-
säksi sopimukset skannataan sähköiseen tietojärjestelmään. Kunnanhallituksen alaisuudessa ole-
vista sopimuksista ei aiheutunut vuonna 2017 negatiivisia seuraamuksia. Kunnanhallituksen alais-
ten sopimusten valvontaa ei ole vastuutettu yhdelle henkilölle, vaan valvonta tapahtuu samassa 
yhteydessä, kun sopimus on esillä esim. laskutusta varten. 
 
Kunnanhallituksen tulee valita keskuudestaan toimikaudekseen kaksi (2) jäsentä tarkastamaan en-
nalta ilmoittamatta vähintään kerran vuodessa hallinto- ja talouspalveluiden hallussa olevat pankkiti-
lien varat, käteiskassa ja arvopaperit sekä vakuudet. Edellä mainitut tarkastajat valittiin kunnanhalli-
tuksen päätöksellä 16.2.2015 § 70. Tarkastuksesta tarkastajat ovat antaneet 8.1.2016 ja 20.1.2017 
päivätyt raporttinsa. Tarkastuksessa ei ollut ilmennyt huomautettavaa. Edellä mainittujen tarkastaji-
en toimikausi päättyi 31.5.2017. Kunnanhallituksen päätöksellä 3.7.2017 § 226 valittiin kaksi kun-
nanhallituksen jäsentä edellä mainituiksi tarkastajiksi toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021. Hallinto-
palveluissa on kaksi alakassaa, jotka ao. esimiehen on tarkastettava ohjeiden mukaan vähintään 
kaksi kertaa vuodessa. Kunnansihteeri on tarkastanut hallintopalvelujen kassat 30.6.2017 ja 
27.12.2017. Tarkastuksissa ei 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 sekä todistus Tartuntalain 48 §:n mukaisista voimassa olevis-
ta rokotuksista. Valvira ylläpitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä.  
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Terhikistä on mahdollisuus tarkastaa onko sosiaali- ja terveysalan työntekijä kelpoinen tehtäväänsä. 
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus, josta tehdään kirjallinen sopimus 
työnantajan kanssa. Vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita ja määräaikaisia työntekijöitä. 
Esimiehet huolehtivat henkilöstöltään sopimusten teot ja purkamiset. Työajanseuranta tapahtuu 
Titania työajan seurantaohjelman avulla.  
 
Päätökset tehdään kunkin toimialan omilla atk-ohjelmilla. Asiakkaille tulee toimittaa päätökset kai-
kista heitä koskevistaan asioista. Päätöksen liitteenä tulee olla asiakkaalle ohjeet valitusosoitteesta, 
mikäli päätös on valituskelpoinen. Toimialalle on valittu tietosuojavastaava ja hänen tehtävänä ku-
vaansa kuuluu tietoturvallisuuteen liittyvät asiat, seurannat ja tarkastukset. Tietojärjestelmät suoja-
taan salasanoilla ja käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet antaa kunkin sovelluksen 
pääkäyttäjä ja käyttöoikeudet dokumentoidaan. Yksikköjen esimiehet vastaavat käyttöoikeuksien 
antamisesta alueellaan.  
 
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 2016 lukuvuodeksi 2016 – 2017 ja syksyllä 2017 
lukuvuodeksi 2017 – 2018. Lautakunta velvoitti toimialan vastuuhenkilön eli toimialajohtajan rapor-
toimaan talousarvion/käyttösuunnitelman, tavoitteiden ja siihen sisältyvien toiminta-suunnitelmien 
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 2017.  
 
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. Lisäksi päätöksessä on määrätty käymään 
kehityskeskustelut kaikissa yksiköissä. 
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Kehityskeskustelujen tarkoituksena on paitsi talouden ja toiminnan sekä tavoitteiden toteutumisen 
seuranta, myös henkilöstön työssä jaksamisen seuranta ja edistäminen sekä riskien kartoitus ja 
hallinta. 
 
Käyttösuunnitelmapäätöksessä toimialajohtaja on velvoittanut yksiköiden vastuuhenkilöt suoritta-
maan sisäistä valvontaa yksikössään siten, että kunnan varoja käytetään taloudellisesti ja säännök-
siä noudatetaan. Mikäli vastuuhenkilö huomaa valvonnan yhteydessä epäasiallista tai epätaloudel-
lista toimintaa tai käytänteitä, jotka mahdollistavat sen, tulee asia välittömästi korjata tai mikäli se ei 
ole yksikössä korjattavissa, tulee siitä välittömästi raportoida esimiehelle. Ilmoituksia tällaisista ei 
ole tullut.  
 
Esimiehet seurasivat käyttösuunnitelman ja tavoitteiden toteutumista kehityskeskustelujen ja talo-
ushallinnon 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 eroja 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 järjestelmä 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 
2017 käytetty eikä sivistyslautakunnan tai sen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ole tehty yhtään 
oikaisuvaatimusta tai valitusta, jolla olisi vaadittu päätöksen muuttamista. Yksi itseoikaisupyyntö tuli, 
mutta se ei johtanut muutoksiin. 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 esim. kuntien/julkisyhteisöjen (mm. elintarvikkeet, oppikirjat, koulutarvikkeet, 
kirjastokirjat) tai eri hallintokuntien (mm. kuljetukset, siivoustarvikkeet, toimistotarvikkeet) kanssa. 
Päätökset yhteisistä hankinnoista on tehnyt hankinnasta riippuen kunnanhallitus, hankintapäällikkö 
tai sivistyslautakunta. Irtaimistosta pidettiin irtaimistoluetteloa toimintayksiköittäin ja sivistyslauta-
kunta 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-
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miseksi on tehty ja tehdään parhaillaan yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Tuloksista ja tilan-
teesta on tiedotettu henkilökunnalle yksiköittäin. Aluehallintovirasto teki kirkonkylän ja peruskoulun 
tiloihin työsuojelutarkastuksen, jossa ei tullut esille merkittäviä puutteita.  
 
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 (esim. alakou-
lu/yläkoulu). Turvallisuustoiminta kokonaisuudessaan on korkealla tasolla, turvallisuustaso 4). Kou-
lujen turvallisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon on kiinnitetty jatkuvasti huomiota. Esimerkiksi erilai-
silta hyökkäyksiltä on kuitenkin mahdotonta suojautua täysin tai se ainakin tulisi suhteettoman kal-
liiksi 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.  
 
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 sopeutu-
vat käyttösuunnitelmat ja vastuuhenkilöt toimintayksiköittäin. Lisäksi lautakunta käsittelee investoin-
tiohjelmaan liittyen tarkennettujen työohjelmien hyväksymistä sekä eri toteutusprojekteja eri vai-
heissaan hankintaan, kilpailuttamiseen ym. liittyen kunnan sääntöjen ja muiden säädösten mukai-
sesti. 
 
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. Käyttö-
suunnitelmien laatimiseen liittyen toimialajohtaja pyrkii käymään yksiköiden vastuuhenkilöiden 
kanssa kehityskeskustelut suunnitelmista ja tavoitteista. Seuraavan vuoden kehityskeskustelussa 
käydään läpi toiminnan ja tavoitteiden toteumista. Edellä oleva järjestelmä toimi siten, että talousar-
vion sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet pääosin saavutettiin. 
 
Lautakunnan ja viranhaltijoiden julkiset päätökset ovat olleet nähtävänä lautakunnan päättämällä 
tavalla. Otto-oikeutta ei ole vuonna 2017 käytetty. Lautakunta päättää tositteiden hyväksyjät ja va-
rahyväksyjät. Hyväksyjät ovat aina eri henkilöitä kuin tavaroiden tai palvelusten vastaanottajat. 
 
Lautakunta päättää hankintarajan toimialajohtajan toimivallassa oleville hankinnoille. Tämän ylime-
nevistä hankinnoista päättää lautakunta. Irtaimistosta pidetään irtaimistoluetteloa ja lautakunta päät-
tää tarpeellisiksi katsotuista poistoista. Toimialalla on vakuutettu normaalit kiinteistöriskit ja kunnalla 
on toimintaan liittyvät vastuuvakuutukset. Toimialalla on kartoitettu valmiussuunnittelun kautta elin-
tärkeiden palveluiden tuottamiseen liittyviä riskejä ja toiminnan turvaamista poikkeusoloissa suunni-
tellaan 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 
 

 

 
 
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) 

2017 2016 Muutos 

ulkoiset tuotot ja kulut %

1 000 euroa

Toimintatuotot 5 677 5 942 -4,5

Toimintakulut -33 557 -33 316 0,7

Toimintakate -27 880 -27 374 1,8

Verotulot 11 926 12 159 -1,9

Valtionosuudet 18 337 18 848 -2,7

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 10

   Muut rahoitustuotot 89 87 2,3

   Korkokulut -17 -14 21,4

   Muut rahoituskulut

Vuosikate 2 449 3 714 -34,1

Poistot ja arvonalentumiset -1 826 -1 956 -6,6

Satunnaiset tuotot ja kulut -424

Tilikauden tulos 199 1 758 -88,7

Tilinpäätössiirrot 12 12

Tilikauden ylijäämä 211 1 770 -88,1

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, % 16,9 17,8

Vuosikate/poistot, % 134,2 189,9

Vuosikate, euroa/asukas 603 899

Asukasmäärä 4 058 4 131
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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 5,7 milj. euroa. Ky-
seisten erien määrä väheni edellisestä vuodesta 4,4 %. Vähennystä tapahtui kaikissa tuotoissa 
(myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot).   
 
Verotuloja kertyi 11,9 milj. euroa ja ne vähenivät vuoteen 2016 verrattuna 1,9 % (230.000 euroa). 
Valtionosuuksia saatiin 18,3 milj. euroa; laskua vuoteen 2016 verrattuna 2,7 % (510.000 euroa). 
Rahoitustuotot  ja –kulut laskivat yhteensä 20,4 %.  
 
 

 
 
 

 
  



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

31 

 

 
 
Kulut 
 
Käyttötalouden toimintakulujen määrä oli yhteensä 33,5 milj. euroa. Kulut nousivat 0,7 % edelliseen 
vuoteen. Toimintakulujen merkittävimmät kuluerät olivat henkilöstökulut 15,9 milj. euroa ja palvelu-
jen ostot 12,3 milj. euroa. 
 
Henkilöstökulut kokonaisuudessaan laskivat 1,3 % (207.000 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna. 
Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut laskivat eniten. Toimintakertomuksen henkilöstöosiossa on 
esitetty henkilöstökulut eriteltynä. 
 
Palvelujen ostot nousivat  3,3 % edelliseen vuoteen. Suurin nousu oli asiakaspalvelujen ostoissa, 
erityisesti ostot kuntayhtymiltä ja muilta palveluntuottajilta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 
2,9 milj., nousua 4,3 %. Avustukset  (kotitaloudet ja yhteisöt) laskivat 10,3 % edelliseen vuoteen. 
Muut toimintakulut nousivat 10,3 %. 
 

 
 

 
  

Verotulot ja valtionosuudet vuosina 2016 - 2017 

Verotulot 2017 2016

Kunnan tulovero 9 771 541,16 10 208 805,00

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 299 589,17 1 138 627,22

Kiinteistövero 854 607,86 811 172,13

Yhteensä 11 925 738,19 12 158 604,35

Valtionosuudet 2017 2016

Peruspalvelujen valtionosuus 14 589 915,00 14 926 183,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 3 825 216,00 4 044 289,00

Opetus- ja kulltturitoimen valtionosuus -77 562,00 -122 763,00

Yhteensä 18 337 569,00 18 847 709,00
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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 2017 toimintakate oli -27,9 milj. euroa; edelliseen vuoteen verrattuna heikkeni 1,8 %.  
 
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 2017 vuosikate oli 2,4 milj. euroa, poistot 1,8 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 3,7 milj. euroa. 
Vuosikate kattoi 134,2 % poistoista. Vuosikate oli asukasta kohti laskettuna 603 euroa (899 eu-
roa/asukas vuonna 2016). 
 
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 ylijäämäksi muodostui  210.783,60 euroa. 
 
Keskeisiä tunnuslukuja eri vuosilta: 
 

 
 

  

TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017

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

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

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

Verotulot, M€ 10,4 10,8 10,6 11,4 11,4 12,0 12,1 11,9

Verotulot, €/asukas 2 331 2 437 2 451 2 690 2 688 2 865 2 943 2 938

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

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

Valtionosuudet, €/asukas 3 763 3 896 4 068 4 319 4 428 4 353 4 562 4 518

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

Vuosikate, M€ 3,0 2,0 1,8 2,9 3,1 2,9 3,7 2,4

Vuosikate, €/asukas 683 461 422 673 744 687 899 603

Poistot, M€ 1,6 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 1,8

Investoinnit, netto M€ 1,9 2,4 3,4 2,5 2,2 3,3 3,3 3,7

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

Lainat, €/asukas 390 219 444 668 573 467 605 489
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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 
 

 
 
  

2017 2016

1 000 euroa

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 2 449 3 714

   Satunnaiset erät -424

   Tulorahoituksen korjauserät -10 -711

Investointien rahavirta

   Investointimenot -4 029 -3 342

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 320

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 12

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 694 -327

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset

   Antolainasaamisten vähennykset 800

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1 000

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -514 -461

   Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 173 -357

Rahoituksen rahavirta -341 982

Rahavarojen muutos -2 035 655

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 900 2 936

    Rahavarat 1.1. 2 936 2 281

Rahoituslaskelman tunnusluvut   

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € -1 287 43

Investointien tulorahoitus, % 66,0 111,1

Lainanhoitokate 4,6 7,8

Kassan riittävyys, pv 9 29

Asukasmäärä 4 058 4 131
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Tunnuslukujen selitykset 
 
INVESTOINNIT 
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.  
  
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 € 2017 2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 28 610 26 727

Aineettomat hyödykkeet 463 456

Aineettomat oikeudet 250 271

Muut pitkävaikutteiset menot 213 185

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet 22 159 21 485

Maa- ja vesialueet 3 569 3 567

Rakennukset 13 701 13 134

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 203 4 162

Koneet ja kalusto 620 556

Muut aineelliset hyödykkeet 66 66

Ennakkomaksut ja kesk.er. hank.

Sijoitukset 5 988 4 786

Osakkeet ja osuudet 5 269 4 067

Muut lainasaamiset 719 719

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 90 71

Valtion toimeksiannot 71 51

Muut toimeksiantojen varat 19 20

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 859 4 585

Vaihto-omaisuus 8 22

Aineet ja tarvikkeet 8 21

Ennakkomaksut 1

Saamiset 1 951 1 627

Pitkäaikaiset saamiset 338 284

Myyntisaamiset 257 284

Muut saamiset 81

Lyhytaikaiset saamiset 1 613 1 343

Myyntisaamiset 946 1 064

Muut saamiset 595 238

Siirtosaamiset 72 41

Rahat ja pankkisaamiset 900 2 936

VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 559 31 383
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VASTATTAVAA 2017 2016

OMA PÄÄOMA 22 756 22 545

Peruspääoma 11 252 11 252

Ed. tilikausien yli/alijäämä 11 293 9 523

Tilikauden yli/alijäämä 211 1 770

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 375 1 387

Poistoero 196 208

Vapaaehtoiset varaukset 1 179 1 179

PAKOLLISET VARAUKSET 0 11

Muut pakolliset varaukset 11

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 166 126

Valtion toimeksiannot 71 39

Muut toimeksiantojen pääomat 95 87

VIERAS PÄÄOMA 7 262 7 314

Pitkäaikainen 1 457 2 024

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 419 1 986

Saadut ennakot 38 38

Lyhytaikainen 5 805 5 290

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 567 514

Saadut ennakot 2 4

Ostovelat 1 652 1 990

Muut velat 247 267

Siirtovelat 3 337 2 515

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 559 31 383

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 76,6 76,4

Suhteellinen velkaantuneisuus % 20,1 19,7

Velat ja vastuut % käyttötuloista 21,5 21,0

Kertynyt yli-/alijäämä 11 504 11 293

Kertynty yli-/alijäämä, €/asukas 2 835 2 734

Lainakanta 31.12., 1 000 € 1 986 2 500

Lainakanta 31.12., €/asukas 489 605

Lainasaamiset,  1 000 € 719 719

Asukasmäärä 4 058 4 131
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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.   
 
Velat ja vastuut % käyttötuloista 

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun vieraa-
seen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen 
koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti 
liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja 
käyttötalouden valtionosuuksista.  
 
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut hankkeet, jotka 
eivät näy velkana kunnan taseessa. 
 
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 joukkovelkakirjalainasaamiset 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 5 677 578,32 15,62 %

Verotulot 11 925 738,19 32,81 %

Valtionosuudet 18 337 569,00 50,45 %

Korkotuotot -264,50 0,00 %

Muut rahoitustuotot 89 414,28 0,25 %

Satunnaiset tuotot 0,00 %

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin 320 535,13 0,88 %

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 336,38 0,00 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 %

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,00 %

Oman pääoman lisäykset 0,00 %

Kokonaistulot yhteensä 36 350 906,80 100,00 %

MENOT € %

Varsinainen toiminta

Toimintakulut 33 557 264,40 87,03 %

Korkokulut 17 609,66 0,05 %

Muut rahoituskulut 5 762,24 0,01 %

Satunnaiset kulut 424 437,52 1,10 %

Tulorahoituksen korjauserät:

 +/- pakollisten varausten muutos 10 836,23 0,03 %

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 029 943,06 10,45 %

Rahoitustoiminta

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 514 169,00 1,33 %

Kokonaismenot yhteensä 38 560 022,11 100,00 %

Kokonaistulot 36 350 906,80

Kokonaismenot 38 560 022,11

-2 209 115,31

Muut maksuvalmiuden muutokset 173 603,90

Kassavarojen muutokset 2 035 511,41

2 209 115,31
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1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

1.6.1. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt 
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1.6.2. Konsernin toiminnan ohjaus 

 
Kuntalain mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin.  
 
Tytäryhtiöt ja niille asetetut tavoitteet on sisällytetty talousarvioon. Konserniohjeet on hyväksytty 
valtuuston päätöksellä 29.9.2014 § 65. Kunnan konserniohjeella on annettu tavoitteet ja puitteet 
kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle. 
 
Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan ja taloudestaan valtuustolle annettujen aikataulujen 
mukaisesti. Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajat sekä tarvittaessa ohjeistaa yhtiökokous-
edustajia. 
 
1.6.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 
Kertomusvuonna Taivalkosken kunta osti Kairan Kuitu Oy:ltä Taivalkosken Kyläverkot Oy:n koko 
osakekannan 2.500 eurolla. Yhtiöstä tuli kunnan omistama 100 % tytäryhtiö.  
 
Taivalkosken kunta pääomitti kunnan osakkuusyhtiötä Kiinteistö Oy Taivalkosken Halleja suunnatun 
osakeannin avulla n. 1.200.000 eurolla. Pääomittamisen jälkeen Kiinteistö Oy Taivalkosken Halleis-
ta tuli Taivalkosken kunnan tytäryhtiö, jonka pääomasta kunta omistaa 84,02 %.  
 
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. 
 
Kertomusvuonna oli käytössä edellä mainittu, valtuuston päätöksellä 29.9.2014 § 65 hyväksytty 
konserniohje. Konserniohjeessa oli kerrottu kunnan toimielinten toimivallanjako konserniohjaukses-
sa.  
 
Kirjallisena ohjeiden antona kertomusvuonna oli, että kunnanhallitus teki esityksen tytäryhtiöiden 
hallituksiin valittavista jäsenistä. Muiden ohjeiden anto tapahtui suullisena viestintänä. 
 
Tytäryhtiöiden hallituksissa on mukana kunnan viranhaltijoita tai kunnanhallituksen jäseniä, joten 
yhtiöiden hallituksista on suora yhteys kuntaan. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan ja 
taloudestaan valtuustolle tilanteen 30.4. ja 31.8. mukaan.  
 
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. 
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1.6.5. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

ulkoiset tuotot ja kulut 2017 2016

1000 euroa   

Toimintatuotot 15 142 15 099

Toimintakulut -42 159 -41 920

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 68 -16

Toimintakate -26 949 -26 837

Verotulot 11 926 12 159

Valtionosuudet 18 338 18 848

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot 10

   Muut rahoitustuotot 75 76

   Korkokulut -83 -69

   Muut rahoituskulut -6 -15

Vuosikate 3 301 4 172

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -2 715 -2 612

   Tilikauden yli- ja alipariarvot 218

   Arvonalentumiset -317

Tilikauden tulos 487 1 560

Tilinpäätössiirrot -425 -2

Tilikauden verot -19 -2

Laskennalliset verot -28 29

Vähemmistöosuudet -19 -2

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 1 583

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 35,9 36,0

Vuosikate/Poistot, % 117,3 159,7

Vuosikate, euroa/asukas 813,5 1 009,9

Asukasmäärä 4 058 4 131



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

42 

 
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 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

2017 2016

1000 euroa

  

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 301 4 171

Satunnaiset erät -424

Tilikauden verot -19 -2

Tulorahoituksen korjauserät 330 -588

Investointien rahavirta

Investointimenot -4 261 -4 468

Rahoitusosuudet investointimenoihin 321

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 107 12

Toiminnan ja investointien rahavirta -645 -875

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -3

Antolainasaamisten vähennykset 800

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 917 3 065

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 274 -1 710

Lyhytaikaisten lainojen muutos 90

Oman pääoman muutokset 276

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 21 -9

Vaihto-omaisuuden muutos 12 3

Saamisten muutokset -283 210

Korottomien velkojen muutokset 304 -400

Rahoituksen rahavirta -1 213 2 232

Rahavarojen muutos -1 860 1 358

  

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 2 520 4 380

Rahavarat 1.1. 4 380 3 022

-1 860 1 358

Rahoituslaskelman tunnusluvut   

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € 139 -34

Investointien tulorahoitus, % 77,5 93,0

Lainanhoitokate 1,4 2,4

Kassan riittävyys, pv 19 33
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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 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 37 976 32 264

Aineettomat hyödykkeet 561 547

Aineettomat oikeudet 522 336

Muut pitkävaikutteiset menot 6 190

Ennakkomaksut 33 21

Aineelliset hyödykkeet 35 463 29 960

Maa-ja vesialueet 4 076 3 699

Rakennukset 25 334 19 998

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 221 4 184

Koneet ja kalusto 1 284 1 104

Muut aineelliset hyödykkeet 87 72

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 461 903

Sijoitukset 1 952 1 757

Osakkeet ja osuudet omistusyhteisöissä 1 368 1 165

Muut osakkeet ja osuudet 356 352

Muut sijoitukset/SVOP 222 222

Joukkovelkakirjalainasaamiset 12

Lainasaamiset 6 6

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 270 173

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 583 7 017

Vaihto-omaisuus 86 98

Saamiset 2 977 2 540

Pitkäaikaiset saamiset 337 284

Lyhytaikaiset saamiset 2 640 2 256

Rahoitusarvopaperit 79 79

Rahat ja pankkisaamiset 2 441 4 300

VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 829 39 454
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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 2 017 2 016

OMA PÄÄOMA 25 945 24 768

Peruspääoma 11 252 11 252

Muut omat rahastot 1 543 1 537

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 13 154 10 396

Tilikauden ylijäämä -4 1 583

VÄHEMMISTÖOSUUDET 309 19

PAKOLLISET VARAUKSET 447 424

Muut pakolliset varaukset 447 424

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 346 229

VIERAS PÄÄOMA 16 782 14 014

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 8 447 6 821

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 38 38

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 1 170 649

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 127 6 506

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 829 39 454

Konsernitaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 61,6 63,3

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,0 30,3

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 13 150 12 392

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 3 240 3 000

Konsernin lainat, €/asukas 2 370 1 816

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000 € 9 616 7 471

Konsernin lainasaamiset, 1 000 € 6 6

Asukasmäärä 4 058 4 131
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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 2017 tilikauden tulos  ennen poistoeroa, varauksia ja rahastosiirtoja on ylijäämäinen 
199.306,00  euroa. Saha-/Raamitien rakentamiseen ja Taivalvaaran hiihtomajan rakentamiseen 
kohdistuvaa poistoeroa purettiin yhteensä 11.477,60 euroa. Poistoeron purkamisen jälkeen tilikau-
den ylijäämäksi muodostui  210.783,60 euroa. 
 
Kunnanhallitus esittää, että tilikauden 2017 ylijäämä 210.783,60 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 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 2017 emoyhteisönä Taivalkosken kunta 
ja tytäryhtiöinä seuraavat yhtiöt: 
 
Tytäryhtiöt 
 

 Kiinteistö Oy Koillismaakeskus, kunnan omistusosuus 100 % 

 Kiinteistö Oy Siikataival, kunnan omistusosuus 100 % 

 Taivalkosken Kyläverkot Oy, omistusosuus 100 % (yhtiöstä tuli kunnan tytäryhtiö v. 2017) 

 Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit, omistusosuus 84,02 % (yhtiöstä tuli kunnan tytäryhtiö v. 2017) 
 

Kuntalain (410/2015) 110 §:n 2 momentin mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään 
kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
Konsernijohdon (kunnanhallitus ja kunnanjohtaja) tavoitteiden toteutuminen tytäryhtiöiden 
valvonnassa 
 
Valtuusto hyväksyi päätöksellään 29.9.2014 § 65 konserniohjeen, joka lähetettiin 2.10.2014 
tytäryhtiöille, joita pyydettiin viivytyksettä hyväksymään konserniohje jokaisen tytäryhtiön 
yhtiökokouksessa, minkä jälkeen ohje sitoo tytäryhtiötä.  
 
Kunnan kannan muodostamista tytäryhtiöissä ohjeistettiin siten, että tytäryhtiöiden hallituksiin 
valittavista jäsenistä (kunnan edustajat) kunnanhallitus teki yhtiökokouksille kirjalliset esitykset 
kunnanhallituksen kokouksissa. Muu ohjeistaminen tapahtui lähinnä kunnan edustajille annettuna 
suullisena ohjeistuksena. 
 
Tytäryhtiöiden hallituksissa toimivien kunnan edustajien tavoitteiden toteutuminen 
 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskuksen hallituksessa ja Kiinteistö Oy Siikataipaleen hallituksessa oli 
kertomusvuonna Taivalkosken kunnan tekninen johtaja, joten suora yhteys kunnan konsernijohtoon 
oli turvattu.  
 
Taivalkosken (kunta) kehittämisen päätavoitteiden vuoteen 2019 toteutuminen 
 
Alkuvuodesta velvoitetyöllistettävien määrä oli poikkeuksellisen suuri ja lisäksi TE-toimiston kriteerit 
palkkatuen myöntämiseen kiristyivät ja tukijaksot lyhentyivät. Samaan aikaan työssäoloehdon 
täyttymiseen tarvittiin työtä aikaisempaa pidempi ajanjakso, käytännössä 8 kuukautta (lukuun 
ottamatta velvoitetyöllistettävät). Useiden työllistettyjen osalta palkkatukijakso ei riittänyt tähän, 
joten työjaksoa jouduttiin jatkamaan ilman palkkatukea. Lisäksi työmarkkinatukimaksut nousivat 
säädösmuutosten vuoksi. Tämän vuoksi valtuusto myönsi lisämäärärahaa työmarkkinatukiin ja 
työllistämisen palkkausmenoihin. Loppuvuodesta työmarkkinatukimaksut kääntyivät laskuun ja 
vuoden lopussa työmarkkinatuella oli enää 27 henkilöä, kun heitä edellisen vuoden lopussa oli 41 
henkilöä. Kaikkiaan työllistämisyksikön kautta työllistettiin ennätysmäärä, yhteensä 54 henkilöä 
kunnan omiin yksiköihin. Lisäksi työnantajille maksettava kuntalisä osoittautui hyväksi ja 
vaikuttavaksi työllistämiskeinoksi. Tätä kautta tehtiin yhteensä 19 työllistämissitoumusta.  
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Yhteistyössä Taivalkosken Kuohu ry:n kanssa jatkettiin pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. Nuorten 
työpajassa vahvistettiin nuorten elämänhallintataitoja ja urasuunnittelua. Ajoittain oli vaikeuksia 
saada TE-toimiston kautta nuorten työpajalle sopivia nuoria työllistettäviä. Lisäksi kunnanhallitus 
päätti kokouksessaan 18.4.2017, että kunta työllistää 18 vuotta täyttäneitä opiskelijoita kesätyöhön. 
Tätä varten valtuusto myönsi erillisen määrärahan kokouksessaan 2.5.2017. Työllistäminen 
hoidettiin työllistämisyksikön kautta ja tällä toimenpiteellä kesätyötä sai 22 nuorta. Koululaisten 
kesätyöllistäminen hoidettiin Taivalkosken 4H-yhdistyksen kautta kunnanhallituksen myöntämän 
16.000 euron avustuksen avulla. 4H-yhdistys työllisti yhteensä 58 koululaista erimittaisiin 
työsuhteisiin. 
 
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 tai 
psykiatrin tutkimuksiin. 
 
Talous kehittyi kertomusvuonna suunniteltua paremmin. Hyvään kehitykseen vaikutti osaltaan 
verotulojen suunniteltua parempi kehitys sekä menojen pysyminen kurissa.  
 
Erikoissairaanhoidon kustannukset muodostavat merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannuksista. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettavuus on haasteellista, mikä voi 
riskien toteutuessa tehdä suunnitellussa talousarviossa pysymisen erittäin haasteelliseksi. 
Pitkäjänteisellä työllä, jossa vahvistetaan peruspalveluita, voidaan mahdollisesti vaikuttaa pitkällä 
tähtäimellä erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Vanhuspalveluiden palvelurakennetta on korjattu 
kotona asumista mahdollistavan asumisen suuntaan, mikä on osittain nostanut mm. 
omaishoidontuen kustannuksia. 
 
Poistojen määrä kertomusvuonna oli 49,2 prosenttia investointien omahankintamenoista. 
Kiinteistöjen saneerausinvestointien kattaminen pelkästään poistoilla on haastavaa, koska 
poistopohjaa laadittaessa vähennettiin hankintakustannuksista rakentamiseen ja saneerauksiin 
aikaisemmin saadut valtion rahoitusosuudet. Kertomusvuonna toteutettiin lisäksi Kiinteistö Oy 
Taivalkosken Hallien pääomittaminen noin 1,2 miljoonalla eurolla, joka ei ole poistonalainen 
investointi. Vesihuoltolaitoksen ja kaukolämpölaitoksen investoinnit ovat kuntaorganisaation 
ulkopuolelle vuokrattujen toimitilojen ohella investointeja, joiden takaisinmaksu kytketään 
asiakashintoihin. 
 
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.  
 
Sivistyspalveluissa osallistuttiin aktiivisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin sekä yksin että 
yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.   
 
Teknisten palveluiden palvelutuotannon kehittämistä on jatkettu asiakkuuksien muutosten 
ennakoimisella, palvelukohtaisen rahoitusrakenteen korostamisella ja tuotekohtaisten palveluiden 
pitkäjänteisellä kehitystyöllä. 
 
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.  
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Sivistystoimi osti liikunta- ja nuorisopalveluita liikunta- ja nuorisojärjestöiltä ja kulttuuripalveluita mm. 
yhdistyksiltä ja Kallioniemi-Säätiöltä/Päätalo-instituutilta. Lisäksi myönnettiin 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. 
 
Kansalaisopisto aktivoi kuntalaisia monipuolisella ja jatkuvasti uusiutuvalla opetustarjonnalla ja 
myös sivukylillä tarjottiin runsaasti kursseja. Senioreita aktivoitiin terveysliikunnalla ja heille annettiin 
mm. käytännönläheistä tietotekniikkakoulutusta. Kuntalaisille, niin aikuisille kuin lapsillekin, tarjottiin 
ohjattua liikuntaa. Nuoria saatiin aktivoitua entistä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun ja 
myös Nedun/nuorisovaltuuston toimintaa tuettiin. 
 
Maankäytön suunnittelu nostettiin 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 keskusta-alueen asemakaavan päivitys saatiin luonnosvaiheeseen. 

 Taajaman yleiskaavatyö jatkui. 

 Kunnan maankäyttöstrategiatyö jatkui. 
 
Kulttuuritoimi oli vuoden 2017 aikana paljon esillä tiedotusvälineissä kulttuuritapahtumiin liittyen. 
Päätalo-päivät ja Koski Palaa – tapahtuma keräsivät ennätysyleisön. Markkinoinnin pääpainoa 
siirrettiin sähköisiin välineisiin. Kulttuuritoimi osallistui myös Kotimaan matkailumessuille 
Tampereella, jossa julkistettiin Päätalo-päivien ohjelma.  
 
Kunnan toiminnan painoalueiden toteutuminen 
 
Kertomusvuonna pystyttiin turvaamaan kuntalaisten palvelut. 
 
Kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissä on pystytty pääsääntöisesti järjestämään hoito ja 
palvelu hoitotakuun ja aikarajojen puitteissa.  
 
Ostamalla ostopalveluita ja myöntämällä nuoriso- ja liikunta- ja kulttuuriavustuksia urheiluseuroille ja 
muille yhdistyksille sivistyspalvelut tuki kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja palvelujen 
saatavuutta. Kansalaisopisto järjesti aktiivisesti uusia kursseja ja toimintaan saatiin mukaan uusia 
opiskelijoita. Sivukylillä kansalaisopisto antoi opetusta edelleen runsaasti.  
 
Tekniset palvelut tuotti 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 investointiohjelmat 
katetaan kuluttajamaksuista, eivätkä laitokset näin ollen rasita kunnan taloutta. Liikelaitosten osalta 
yksi suunnittelukauden painopiste on valmiussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja tehokas 
varautuminen arjen poikkeustilanteisiin. 
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Strategisten päämäärien ja toimenpiteiden toteutuminen (kunta) 

 
1. Palvelujen saavutettavuus 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluita tuotettiin omana toimintana ja ostopalveluina. Palvelusetelin 
käyttöönotto on tuonut kuntalaisille valinnan mahdollisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa.  
 
Sivistyspalveluissa ostettiin musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta, nuoriso-, liikunta- ja 
kulttuuripalveluja urheiluseuroilta ja yhdistyksiltä sekä sanataiteen opetusta ja kulttuuripalveluita 
Kallioniemi-Säätiöltä/Päätalo-instituutilta. Sivistyspalvelut puolestaan antoi opetusta myös mm. 
Posion ja Suomussalmen kunnasta kotoisin oleville kuntien rajaseudulla asuville oppilaille, samoin 
kuin Suomussalmi vastaavasti taivalkoskelaisille. Pitkien etäisyyksien vuoksi päivähoitopalveluja 
järjestettiin tarvittaessa yhteistyössä naapurikuntien kesken palvelujen saatavuuden turvaamiseksi 
ja työssäkäynnin mahdollistamiseksi. 
 
Tekniset palvelut toteutti tienhoitourakkaa yhteistyössä Pudasjärven kaupungin ja ELY-keskuksen 
kanssa. Vuonna 2017 toteutettiin uuden hoitourakan kilpailutuksen valmistelu. Tekniset palvelut 
käyttää toiminnassaan laajasti ja monipuolisesti ulkoisia palveluntuottajia. 
 
Toimenpiteet 
 
Kuntalaisilla on käytettävissä potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut. Kuntalaisilta saatuihin palautteisiin 
on pyritty reagoimaan mahdollisimman pian tilanteiden niin vaatiessa. 

 
Sivistyspalveluissa tehtiin asiakaskyselyjä mm. kansalaisopistossa kurssien palautekyselyillä sekä 
peruskouluissa ja lukiossa vuosisuunnitelmien toteutumista arvioitiin lukuvuoden lopussa, 
kirjastossa kirjastojen yhteisellä asiakaskyselyllä, kulttuuripalveluissa Päätalopäivien 
asiakaskyselyllä 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). 
 
Sivistyspalveluissa ostettiin liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluja ostopalveluina. Myös 
musiikkiopistopalvelut ja taiteen perusopetus ostettiin ostopalveluina, samoin mm. kaikki 
henkilökuljetuspalvelut ostettiin. Myös esim. uimahallin siivouspalvelu ostettiin. 
 
Tekniset palvelut käyttää rinnakkain kuntayhteistyö-, oma tuotanto-, ja ostopalvelumalleja. Kaikki 
vaihtoehdot puolustavat paikkaansa eri tavoin eri tilanteissa ja vallinta suoritetaan tapauskohtaisesti 
harkiten.  
 
2.  Suunnitelmallinen kehittäminen osana toimintaa 

 
Toimenpiteet 
 
Sivistyspalveluissa toteutettiin kunnan strategiaan sopeutuvia eri yksiköiden kehittämissuunnitelmia 
vuosille 2016 – 2018. Uuteen kunnan strategiaan sopeutuvat kehittämissuunnitelmat laaditaan 
vuoden 2018 aikana.  Hankkeisiin osallistuttiin sekä yksin että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
Esimerkiksi perusopetuksessa osallistuttiin mm. Liikkuva Koulu -hankkeeseen.  Kansalaisopisto 
osallistui laatu- ja kehittämishankkeisiin. Kulttuuritoimi oli mukana kumppanina mm. Tapahtumien 
Hubi -hankkeessa, jota hallinnoi Oulun kaupunki.  
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Sivistyspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä tekniset palvelut osallistuivat Taivalkosken Kuohu 
ry:n hallinnoimaan työllistämishankkeeseen. Hankkeella toteutettiin ympäristötöitä.  
 
Valtuuston johdolla ja yhteistyössä sidosryhmien sekä kuntalaisten kanssa laadittiin 
valtuustokauden Taivalkosken kuntastrategia – näkymä vuoteen 2021, joka vastaa tavoitteeksi 
asetettua valtuustosopimusta. 

 
3.  Kuntalaisten omatoimisuus ja osallistuminen 
 
Toimenpiteet 

 
Kouluissa oppilashuoltotyöryhmät toimivat moniammatillisina. Nuorisotoimi tuki nuorisovaltuuston 
toimintaa ja nuorisovaltuustolla oli kummivaltuutettu. Nuokkaritiimi suunnitteli ja järjesti nuorille 
toimintaa. Sivistyslautakunta myönsi nuorisotoimen avustuksia nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. 
Sivukylillä järjestettiin nuoriso- ja liikuntatoimen kerhoja sekä nuorisotilatoimintaan. Kansalaisopisto 
järjesti runsaasti kursseja sivukylillä ja sivistyslautakunta päätti, että nuoret voivat osallistua 
sivukylien jumpparyhmiin maksutta. 
 
Nuorten osallistumista tuetaan edellä kerrotun lisäksi siten, että uuden valtuustokauden alusta 
alkaen nuorisovaltuuston puheenjohtaja on kutsuttu valtuuston kokouksiin. Tästä sisällytettiin 
määräys 1.6.2017 voimaan tulleeseen hallintosääntöön. 
 
Nuorisotoimi tuki nuorten edustajiston/nuorisovaltuuston toimintaa sekä ohjauksellisesti että 
taloudellisesti. Nuorten toimintaryhmää aktivoitiin ja se suunnitteli ja järjesti toimintaa. 
Sivistyslautakunta myönsi nuorisotoimen avustuksia nuorisotyötä tekeville yhdistyksille. Sivukylillä 
järjestettiin nuoriso- ja liikuntatoimen kerhoja sekä nuorisotilatoimintaa. Kansalaisopisto järjesti 
runsaasti kursseja sivukylillä. 
 
Kolmas sektori toimii aktiivisesti useilla eri sektoreilla sosiaali- ja terveyspalveluissa, palveluiden 
tukena.  
 
4. Tietotekniikka uudistaa ja täydentää palvelumuotoja 

 
Toimenpiteet 
 
Kunta omistaa 35 % Kairan Kuitu Oy:stä. Kertomusvuonna Taivalkosken kunta osti Kairan Kuitu 
Oy:ltä Taivalkosken Kyläverkot Oy:n koko osakekannan. 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 vuonna 
2016. 
 
Kunnan uudet verkkosivut otettiin käyttöön vuonna 2016, mutta sivuja työstettiin edelleen 
kertomusvuonna. Kuntien Tiera Oy oli luopunut verkkosivujen ylläpidosta vuonna 2016, ja uudeksi 
ylläpitäjäksi oli tullut Citrus Oy. Sähköisten palveluiden kehittämisen ehtona olevaa tiedon 
ohjauksen suunnittelutyötä (TOS) jatkettiin. Tässä työssä oli mukana Kuntien Tiera Oy. 
 
Kunnan käyttämien sähköisten palvelujen tuottajiin ja mahdolliseen päällekkäisyyteen liittyen Tieran 
edustaja Tenho Jokelainen kävi selvittämässä kunnanhallitukselle palvelujen limittymistä ja 
tarpeellisuutta. 
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5.  Henkilöstö voimavarana 
 
Toimenpiteet 
 
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. Työnohjauksen 
mahdollisuutta on tarjottu työntekijöille.  
 
Sivistyspalveluissa henkilöstö osallistui koulutuksiin, henkilöstölle tarjottiin työnohjausta ja 
järjestettiin virkistystoimintaa hyvinvointi- ja täydennyskoulutussuunnitelman mukaisesti sekä tuettiin 
tarvittaessa vajaakuntoisia työntekijöitä mm. koulutuksen ja työjärjestelyjen avulla. 
Kehityskeskustelut olivat tärkeä osa johtamis- ja kehittämistyötä. 
 
Teknisissä palveluissa ja hallinto- ja talouspalveluissa koulutukseen on osallistuttu tehtävien 
kannalta tarveperusteisesti. 
 
Kehityskeskustelut olivat kertomusvuonna käytössä kaikilla toimialoilla. 
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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. 
 
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.  

 
2.3.1. Käyttötalouden toteutuminen 
 
Keskusvaalilautakunta 
 

Toiminnan sisältö ja painoalueet  
 
Keskusvaalilautakunta vastaa kunnassa vaalien toimittamisesta. Lautakunta on lakisääteinen, 5-
jäseninen toimielin, jonka valtuusto valitsee valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Keskusvaali-
lautakunnasta on säädökset vaalilaissa (714/1998). Huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien 
jälkeen valtuusto valitsi kesäkuussa 2017 uuden keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 1.6.2017 – 
31.5.2021.  
 
Kertomusvuonna toimitettiin kuntavaalit 9.4.2017. Vaalien toimittaminen sujui ilman ongelmia. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Kuntavaalit toimitettiin 9.4.2017. Keskusvaalilautakunnan kokouksissa jouduttiin käyttämään esteel-
lisyyksien vuoksi runsaasti varajäseniä. Runsaiden esteellisyyksien vuoksi kunnanhallitus määräsi 
kokouksessaan 20.2.2017 kolme väliaikaista varajäsentä, jotka kaikki osallistuivat keskusvaalilauta-
kunnan viimeisiin kokouksiin. Talousarviossa kuntavaalien äänestysprosentiksi arvioitiin 68,0 pro-
senttia. Toteutunut äänestysprosentti oli 63,7. Äänioikeutettujen määräksi talousaviossa arvioitiin 
3.250 henkilöä. Äänioikeutettujen määrä oli 3.326 henkilöä. Ennakkoon äänestäneiden määräksi 
talousarviossa arvioitiin 1.200 henkilöä. Ennakkoon äänestäneitä oli 1.147 henkilöä.  
 
Kuntalain (410/2015) nojalla valtuuston vuonna 2016 tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoon 
valittiin 23 valtuutettua. Vaaleissa poliittiset voimasuhteet jakaantuivat seuraavasti: Keskusta 11 
valtuutettua, SDP 6 valtuutettua, Taivalkosken Sitoutumattomat -yhteislista 4 valtuutettua, Perus-
suomalaiset 1 valtuutettu ja Vasemmistoliitto 1 valtuutettu. Valtuutetuista uusia valtuutettuja oli 7. 
Kertomusvuoden joulukuussa aloitettiin vuoden 2018 tammikuussa toimitetun presidentinvaalin 
valmistelu. 
 
Talouden toteutuminen 
 

 
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -23 570            -23 570 -18 534,21 -5 035,79

TOIMINTAKATE -23 570 -23 570 -18 534,21 -5 035,79

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 570 -23 570 -18 534,21 -5 035,79
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Tarkastuslautakunta 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet 
 
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 tarkastussäännön ja 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastus-
lautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
Kuntalain 121 §:n 1. ja 2. momentin mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuus-
ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toi-
minta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Varsinaisen tilintarkastustyön suo-
rittaa ammattitilintarkastaja. 
 
Toiminnan painopistealueena on ollut lakisääteiset hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
Vuonna 2017 tarkastuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa ja kokouksissa on käsitelty yhteensä 
85 asiaa. Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan eri hallintokuntien toimintaan ja talouteen ja 
kuullut palvelualueiden johtavia viranhaltijoita: 
 
24.2.2017, 13 § Tutustuminen Taivalkosken kunnan työpajatoimintaan. Kuultavana oli Taivalkosken 
työpajan työpajaohjaaja Esko Määttä. 18.4.2017, 26 § Selvitys sisäilmatutkimuksen tuloksista. Kuul-
tavana oli rehtori Pekka Turpeinen. 15.9.2017, 15 § Katsaus ja arvio kunnan edellisen vuoden ja 
kuluvan vuoden talouteen. Kuultavana oli kunnanjohtaja Jukka Mikkonen. 20.10.2017, 25 § Katsaus 
kunnan talouteen kuluvalta vuodelta 2017 ja talousarvion perusteet vuodelle 2018. Kuultavana oli 
taloussihteeri Päivi Komulainen. 15.12.2017, 42 § Tutustuminen teknisen lautakunnan toimintaan. 
Kuultavana oli toimialajohtaja Raimo Varanka. 
 

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Arviointikertomuksen laatiminen ja tilintarkastajan antaman tarkastuskertomuksen valmistelu val-
tuustolle. Vuoden 2016 arviointikertomuksen laatimista ja tilintarkastajan antaman tarkastuskerto-
muksen valmistelua valtuustolle on käsitelty tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan ja kun-
nanhallituksen yhteinen neuvottelutilaisuus vuoden 2016 arviointikertomuksesta pidettiin 
17.11.2017. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta ja tilintarkastusta varten 
riittävistä resursseista huolehtiminen. 
 
Taivalkosken kunnan valtuusto on valinnut vuosille 2017 – 2018 hallinnon ja talouden tarkastamista 
varten JHT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii HT, JHT Rauno 
Lohi. Tilintarkastaja on laatinut vuodelle 2017 tarkastussuunnitelman, ja raportoinut tarkastuksistaan 
lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajan tarkastuspäiviä on vuonna 2017 ollut 12 kpl. 
 
Valtuuston valitsema tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2016 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätök-
sen tarkastamisen ja antanut siitä 29.3.2017 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Tarkastuslautakun-
ta on kokouksessaan 18.4.2017 § 28 käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja todennut, että 
 
1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää KuntaL 125 §:n 

mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kunnanhallituksen lausuntoa; ja 

2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hal-

lintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikau-

delta 1.1. – 31.12.2016. 
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Toiminnan muu toteutuminen 

 
Koulutustoiminta 

 
Tarkastuslautakunta osallistui tarkastuslautakuntien koulutuspäivään Oulussa 20.9.2017. 
 
Sidonnaisuudet 
 
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on 
ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle. Taivalkosken kunnan hallinto-
säännön 73 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä, ja valvoo 
kuntalain 84 §:n tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii 
sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakun-
nan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 
 
Taivalkosken kunnan tarkastuslautakunta on koonnut saapuneista sidonnaisuusilmoituksista sidon-
naisuusrekisterin, joka on saatettu Taivalkosken kunnan valtuuston tiedoksi joulukuussa 2017. Si-
donnaisuustiedoille muodostettu rekisteriseloste on hyväksytty tarkastuslautakunnassa 15.9.2017 § 
19.  
 
Arviointikohteet/tunnusluvut 
 

Toiminto Suunnitelma Toteutuma 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 10 10 

Tutustumiset ja haastattelut 3 5 

Arviointikertomus 1 1 

Tilintarkastajan tarkastuspäivät 12 12 

 
 
Talouden toteutuminen 
 

 
 
 
Vuoden 2017 talousarvion ja toteutuman poikkeama on 1.817,06. €. Suurin poikkeama on toimisto- 
ja asiantuntijapalveluiden kustannuksissa (3.022,00 €). Talousarvion ylitys johtuu tarkastuslauta-
kunnan toimeksiannoista tilintarkastajalle. Tilintarkastaja on osallistunut kaikkiin tarkastuslautakun-
nan kokouksiin, laatinut luonnoksen arviointikertomuksesta ja esittänyt arviointikertomuksen val-
tuustolle. Tilintarkastaja on myös hoitanut tarkastuslautakunnan sihteerin tehtäviä vakinaisen sih-
teerin poissa ollessa. Postituskulut ovat arvioitua suuremmat. Postituskuluja on aiheutunut mm. 
sidonnaisuusilmoitusten postituksista.  
 
 
 
 
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -26 610            -26 610 -28 427,06 1 817,06

TOIMINTAKATE -26 610 -26 610 -28 427,06 1 817,06

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 610 -26 610 -28 427,06 1 817,06
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Valtuusto 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet  
 
Vuonna 2015 säädetty uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan valtuuston osalta 1.6.2017. Kyseisen 
lain 14 §:n mukaan kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyt-
tää kunnan päätösvaltaa. Kyseisen lain 90 §:ssä on säädökset hallintosäännöstä, jossa annetaan 
määräykset muun muassa toimivallan siirtämisestä. 
 
Kertomusvuonna valtuuston painoalueena oli huolehtia palvelujen tuottamisesta hyväksytyn palve-
lustrategian edellyttämällä tavalla. Palvelujen tuottamisessa noudatettiin valtuuston päätöksellä 
17.12.2010 § 73 hyväksyttyä palvelustrategiaa. 
 
Kuntavaalit pidettiin 9.4.2017. Vaaleissa valittiin valtuuston päätöksen 26.9.2016 § 56 mukaisesti 23 
valtuutettua. Aikaisemmin valtuutettuja oli ollut 27. Vaaleissa valtuuston voimasuhteet jakaantuivat 
seuraavasti: KESK 11 (aiemmin 16), SDP 6 (aiemmin 5), TkenSityl 4 (aiemmin 0), PS 1 (aiemmin 
4), VAS 1 (aiemmin 1). Aikaisemmassa valtuustossa oli edustaja myös Kokoomuksesta, jolla ei ollut 
9.4.2017 pidetyissä vaaleissa ehdokaslistaa. Uusia valtuutettuja valittiin 7. Uuden valtuuston toimi-
kausi alkoi 1.6.2017 ja se päättyy 31.5.2021. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Palvelujen tuottamisessa noudatettiin valtuuston päätöksellä 17.12.2010 § 73 vuosiksi 2010 – 2015 
hyväksyttyä palvelustrategiaa. Lisäksi käytettiin ostopalveluja,  
 
Valtuuston työskentelyssä jatkettiin Iltakoulujen pitämistä. iltakouluja pidettiin kolme, 27.1.2017, 
2.5.2017 ja 29.9.2017. Tammikuussa pidetyssä iltakoulussa käsiteltiin ja linjattiin uuden hallinto-
säännön valmisteltua. Toukokuussa pidetyssä iltakoulussa käsiteltiin ja linjattiin samoin uuden hal-
lintosäännön valmistelua. Syyskuussa pidetyssä iltakoulussa käsiteltiin talousarvion 2018 ja talous-
suunnitelman 2019 – 2020 valmistelua ja linjattiin valtuuston kokousaineiston lähettämistä sähköi-
senä. Iltakoulun linjaus oli, että asian valmistelua jatketaan. 
 
Valtuusto kokoontui sen mukaan kuin se käsiteltävien asioiden kannalta oli tarpeen.  
 
Tunnusluvut 
 

 Tavoite 2017 Toteutunut 2017 

Valtuuston kokousten lukumäärä 7 6 

Iltakoulujen lukumäärä 3 3 
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Talouden toteutuminen 
 

 
 
 

 
 
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

VALTUUSTO

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT                                           

TOIMINTAKULUT -47 360            -47 360 -44 298,41 -3 061,59

TOIMINTAKATE -47 360 -47 360 -44 298,41 -3 061,59

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -47 360 -47 360 -44 298,41 -3 061,59

sisäiset erät

VALTUUSTO

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTAKULUT -1 510            -1 510 -1 539,64 29,64

TOIMINTAKATE -1 510 -1 510 -1 539,64 29,64

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 510 -1 510 -1 539,64 29,64
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Kunnanhallitus 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet  
 
Vuoden 2017 talousarvion mukaan: Kunnanhallitus vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta. 
Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden johtaminen sekä kunnan 
hallintotehtävistä huolehtiminen siten kuin siitä säädetään kuntalaissa ja erityislaeissa sekä määrä-
tään kunnanhallituksen johtosäännössä. Lisäksi kunnanhallitus johtaa elinkeinoasioita ja maaseutu-
asioita. 
 
Kunnanhallitus vastasi 31.5.2017 saakka kahdesta toiminnallisesta hallinnon toimialasta, jotka oli-
vat: 
 
Yleisjohto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat  
Hallinto- ja talouspalvelut 
 
Yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimiala sisälsi seuraavat toiminnot:  
- kunnanhallitus 
- toimikunnat 
- suhdetoiminta ja edustus 
- ystävyyskuntatoiminta  
- elinkeinoneuvonta 
- matkailu  
- elinkeinoprojektit  
- maaseutupalvelut. 
 
Hallinto- ja talouspalvelujen toimiala sisälsi seuraavat toiminnot: 
- hallintopalvelut 
- verotuskustannukset 
- joukkoliikennekustannukset 
- talteen otettujen pieneläinten hoitokustannukset 
- muu toiminta (sisältää muun muassa avustukset 4H-yhdistykselle neuvojan palkkaukseen ja kou-

lulaisten 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. 
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Valtuuston päätöksellä 29.5.2017 § 28 hyväksytyssä, 1.6.2017 voimaan tulleessa hallintosäännös-
sä yleisjohdon sekä elinkeino- ja maaseutuasioiden toimiala sekä hallinto- ja talouspalvelujen toimi-
ala yhdistettiin yhdeksi toimialaksi keskushallinto, joka sisältää edellä mainitut toiminnot.  
 
Edellä mainitussa uudessa hallintosäännössä kunnanhallituksen toimikautta ei päätetty valtuuston 
toimikautta lyhyemmäksi. Kunnanhallituksen jäsenmäärä säilytettiin uudessa hallintosäännössä 
entisenä eli seitsemänä jäsenenä. Uusi kunnanhallitus valittiin valtuuston päätöksellä 19.6.2017 § 
39 toimikaudeksi 1.6. – 31.5.2021. Uuden kunnanhallituksen poliittiset voimasuhteet jakaantuvat 
seuraavasti: KESK 3, SDP 2, PS 1 ja TkenSityl 1. 
 
1. Yleisjohto sekä elinkeino- ja maaseutuasiat 

 
Vuonna 2010 hyväksyttyä palvelustrategiaa käytettiin talousarvion ja taloussuunnittelun pohja-
na. 
 
Taivalkosken kunnan työttömyys laski edellisestä vuodesta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaston 
mukaan keskimääräinen työttömyysaste oli 16,2 (17,5 prosenttia vuonna 2016). Kunta työllisti 
työllistämisyksikön kautta yhteensä 54 henkilöä. Lisäksi kertomusvuonna jatkettiin Taivalkosken 
kunnan ja Taivalkosken Kuohun työllistämisprojektia, joka kohdistui ympäristönhoitoon. 

 
2. Hallinto- ja talouspalvelut 
 

Palvelut tuotettiin ajallaan. 
 

Talous toteutui kertomusvuonna ylijäämäisenä. Koska taseessa ei ollut kattamattomia alijäämiä 
edellisiltä vuosilta eikä kertomusvuodelta tullut alijäämää, niin talouden tasapainossa pitämiseen 
tähtääviä 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 tukeminen 
ja uuden yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen luovat perustan elinkeinorakenteen 
säilyttämiselle ja monipuolistamiselle. Elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisella ja ns. uu-
silla avauksilla pyritään katkaisemaan koulutetun väen poismuutto paikkakunnalta. Tavoitteena 
on saada alueelle liiketoimintaa, joka työllistäisi myös korkeammin koulutettuja työntekijöitä. 

 
Yritysten elinkeinoneuvonta ostettiin Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy:ltä. Naturpolis 
Oy:n palveluksessa työskenteli Taivalkoskelle sijoitettuna yrityskehittäjä palvelemassa yrittäjiä. 
Naturpolis Oy:n ja Taivalkosken kunnan välille oli kertomusvuonna allekirjoitettuna elinvoimaso-
pimus, jonka arvo ilman arvonlisäveroa oli 128.024 euroa. 

 
Yritysvaikutusten arviointia toteutettiin päätöksenteossa. 

 
Kunnan liikunta-, luonto- ja kulttuurimatkailuun kehittämiseen liittyen päivitettiin Taivalkosken 
Masterplania. Suunnitelmasta on saatu ensimmäinen luonnos jatkokäsiteltäväksi. Päivityksen 
jälkeen järjestetään intressitahojen kuulemistilaisuus, jonka pohjalta tehdään vielä tarpeelliset 
muutokset. 
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Maatilatalouden yritystukea maksettiin valtuuston päätöksellä 21.12.2016 § 80 hyväksytyn elin-
keinojen ja kylien kehittämistukea koskevan säännön perusteella 10.058 euroa, ja maatalous-
lomituksen tukea maksettiin kunnanhallituksen käyttösuunnitelman ja kunnanhallituksen päätök-
sen 3.10.2005 § 299 perusteella 13.850 euroa. 

 
Koillismaan Leader ry:lle maksettiin valtuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 perusteella 21.260 eu-
roa. Koillismaan Leader ry:n antaman selvityksen mukaan taivalkoskelaisiin hankkeisiin myön-
nettiin julkista rahoitusta kertomusvuonna yhteensä 128.505 euroa, josta kuntarahoituksen 
osuus on ollut 20 % (25.701 euroa). 
 
2. Kunnan imago 

 
Vuosina 2015 – 2016 vireillä ollut Taivalkosken brändiä koskeva hanke lopetettiin kertomus-
vuonna, ja hankkeesta säästynyt määräraha käytettiin kunnanhallituksen päätöksen 18.4.2017 § 
140 mukaisesti kuntastrategian valmisteluun, jonka ohjaustyö ostettiin FCG:ltä.  

 
Talousarviossa tavoitteeksi asetettu tonttipörssin laatiminen käsittämään myös yksityisten omis-
tuksessa olevat myytävät tontit ei toteutunut. 

 
Osallistuttiin monenlaisiin Suomi 100 -juhlavuoteen liittyviin tapahtumiin. Talousarviossa vara-
tusta 30.000 euron määrärahasta käytettiin 25.174 euroa. 

 
Suhdetoimintana myönnettyjä avustuksia maksettiin yhteensä 23.550 euroa (Oulun yliopistolle 
10.000 euroa, Taivalkosken Kuohu ry:lle nuorten urheilijoiden valmentautumiseen 3.000 euroa 
ja pienmäen SM-kisoja varten 1.000 euroa, Taivalkosken Calciolle 2.000 euroa, Pohjois-
Pohjanmaan kilpaperhokalastajille 1.500 euroa, Taivalkosken Metsä-Veikot 85 ry:lle edustus-
hiihtäjien valmentautumiseen 5.000 euroa ja yksityiselle henkilölle koulutustukea 1.050 euroa). 

 
3. Hankkeet 
 
Taivalkosken kunta oli kertomusvuonna mukana seuraavissa hankkeissa:  
 
1. Taivalkosken 4H-yhdistykselle maksettiin työllistämisen alkurahoitusta 5.549 euroa. 

 
2. Koillismaan Leaderin ry:lle maksettiin rahoituskehystä valtuuston päätöksen 25.6.2014 § 43 

mukaisesti 21.260 euroa. 
 

3. Kainuun ja Koillismaan kalaleader -strategian rahoitukseen osallistuttiin valtuuston päätök-
sen 25.6.2014 § 43 perusteella 1.222 eurolla. 

 
4. Iijoen Otva (aikaisemmin Iijoen vesistövisio) -hankkeeseen osallistuttiin valtuuston päätök-

sen 4.6.2015 § 38 mukaisesti 6.000 eurolla.  
 

5. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaan vaelluskalakärkihankkeeseen osallistuttiin  
10.000 eurolla. 
 

6. Pohjois-Pohjanmaan PoPSter -hankkeeseen osallistuttiin valtuuston päätöksen 28.1.2016 § 
9 mukaisesti 1.610 eurolla.  

 
Talousarviossa oli varattu määräraha (15.970 euroa) myös Taivalkoski -brändiä koskevaan 
hankkeeseen, mutta brändityötä koskeva hanke lopetettiin kertomusvuonna ja hankkeesta sääs-
tynyttä määrärahaa käytettiin kunnanhallituksen päätöksen 18.4.2017 § 140 mukaisesti Taival-
kosken kuntastrategian valmistelutyöhön, jonka ohjaus ostettiin FCG:ltä.  
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Lisäksi hankkeita varten oli varattu 2.000 euron määräraha Lapin Kaiku -hankkeeseen. Hank-
keeseen ei kuitenkaan Taivalkosken alue tullut hyväksytyksi, joten määräraha jäi käyttämättä. 
Edelleen talousarviossa oli varattu 1.370 euron määräraha Pohjois-Pohjanmaan lasten ja per-
heiden kärkihankkeeseen. Kunnan osuus maksettiin kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
määrärahasta, joten tässä kohtaa määräraha jäi käyttämättä. Lisäksi talousarviossa oli varattu 
1.370 euron määräraha Pohjois-Pohjanmaan ikäihmisten kärkihankkeeseen. Tämä hanke ei 
kuitenkaan saanut sosiaali- ja terveysministeriön rahoitusta, joten hanke jäi toteutumatta ja mää-
räraha jäi näin ollen käyttämättä. 

 
Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi kertomusvuonna toteutettiin 18 vuotta täyttäneiden opiske-
lijoiden kesätyöllistämishanke, jota varten valtuusto myönsi päätöksellään 2.5.2017 § 17 määrä-
rahaa 55.000 euroa. Hankkeessa työllistettiin yhteensä 22 opiskelijaa, ja työllistämisestä aiheu-
tuneet kustannukset olivat 32.251 euroa. 

 
Naturpolis Oy:n hallinnoimat hankkeet on rahoitettu vuodesta 2013 alkaen alueelliseen kehittä-
misrahastoon ohjattavista rahoista, joiden käytöstä päättää alueellinen kehittämistyöryhmä. 
Kehittämisrahaston maksuosuus kertomusvuonna oli 66.443 euroa. Maksuosuudella osallistuttiin 
Naturpolis Oy:n antaman raportoinnin mukaan seuraaviin hankkeisiin: 
 
Naturpoliksen hallinnoimat 
 
- Uusia liikeideoita ja työpaikkoja -hanke 
- Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle  
- Slow Adventure in Northern Territories  
- Bioproduct investments in Kuusamo Region 
- Sirpaleista kokonaisuuksia työmarkkinoille 
- Hossan kansallispuistomatkailua tukevan matkailuyhteistyön aktivointihanke (Hossa+) 
- Kuusamon ja Taivalkosken muuttajatutkimus 
- Älykäs loma-asuntoalue puurakentamisen vauhdittamiseksi 
- Taivalvaara osaksi urheilu- ja liikuntaekosysteemiä. 

 
Muut 
 
- Business Forum Ruka 2017 -tapahtuman rahoitus 
- Nuorten aikuisten työllistämismahdollisuuksien selvittäminen 
- KPMG -selvitys 
- Lapland – The North of Finland -imagomarkkinointihankkeen jatko 
- Pk-yritysten omistajanvaihdosten muutostilanteiden hallinta -hanke 
- Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle -hanke 
- Oman elämänsä sankari – vaikuttajaverkoston kumppanuushakemus 
- RARE, Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen 
- PUUNET – Puurakentamisen verkko-osaamiskeskus 
- Britticharter -hankkeen markkinointituki 
- Polar Night Light -valofestivaalin rahoitus 
- Voigt charterlentojen rahoitus 
- Hotelplan chartersarja Sveitsistä 
- Catal-charterlentojen markkinointi 
- Kehittämistuki KV-toiminnan tehostamiseen 
- Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen 

luonnonmateriaaleilla -hanke  
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- Vesiruton hyötykäyttö 
- Maaseudun arjen palveluverkosto 
- Kuusamon kansanparannuspäivien rahoitus 
- Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen 
- Uusi kunta -hanke  
- Gastro Week Kuusamo 2018 
- Lapin matkailun yhteismarkkinoinnin rahoitus. 

 
2. 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. 

 
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut tuotettiin normaalisti. 

 
Ryhdyttiin valmistautumaan valtuuston kokousaineiston muuttamiseen sähköiseksi. Asiasta kes-
kusteltiin valtuuston iltakoulussa 29.9.2017, jossa asiaan suhtauduttiin myönteisesti ja linjattiin, 
että asian valmistelua jatketaan. 

 
Hallintosääntö valmisteltiin loppuun. Uusi hallintosääntö hyväksyttiin valtuuston päätöksellä 
29.5.2017 § 28 ja se tuli voimaan 1.6.2017. 
 
Yhteispalvelupisteen toimintaa laajennettiin siten, että matkailuneuvonta ja esitteiden jako otettiin 
osaksi yhteispalvelupisteen toimintaa. Kelan kiireellisten maksusitoumusten jako tuli Kelan suljet-
tuna ollessa yhteispalvelupisteen tehtäväksi. 
 
Ostolaskujen kierrätys- ja arkistointiohjelmistoa Rondo R8:aa laajennettiin ottamalla käyttöön ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon sekä maksuliikenteen sähköinen arkistointi.  

 
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistauduttiin muun muassa valitsemalla taloussihteeri Poh-
jois-Pohjanmaan liiton asettamiin talouden ja henkilöstöhallinnon työryhmiin ja antamalla Poh-
jois-Pohjanmaan liitolle sen pyytämiä selvityksiä ja lausuntoja.  

 
ICT-palveluissa oli tavoitteeksi kertomusvuodelle asetettu intranetin käyttöönotto siten, että intra-
net rakennetaan Tiera -toimistopalvelujen SharePoint -alustalle. Tiera ei kuitenkaan tarjonnut 
suunniteltua Intranetratkaisua ja asiassa ei edetty kertomusvuonna. 

 
Toiminnan muu toteutuminen 
 
Maaseutuasiat 
 
Kertomusvuosi 2017 oli Koillismaan maaseutupalveluiden (Kuusamo, Posio, Taivalkoski) yhteistoi-
minta-alueen viides toimintavuosi.  
 
Maaseutupalveluiden tavoitteena on tuottaa palveluja, jotka edistävät taivalkoskelaisen maatalou-
den elinmahdollisuuksien edistämistä niin, että pystytään tuottamaan puhtaassa tuotantoympäris-
tössä hyvä tuotantotapa huomioiden korkealaatuisia alkutuotannon raaka-aineita jalostukseen. 
Maatilatalouden elinkeinotukeen varataan kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa 16.000 euron 
määräraha, jolla tuetaan muun muassa tuotosseurantaa ja viljelyn suunnittelua.  
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Toiminta toteutui maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien osalta maaseutuviraston tukihallinnon oh-
jeistuksen ja aikataulujen mukaisesti. Kevään 2017 päätukihaussa jätettiin yhteensä 65 hakemusta, 
joista sähköisten hakemusten määrä oli 72 % (keväällä 2016 74 %). Tukihakemuksia ja niihin liitty-
viä ilmoituksia ja lomakkeita käsiteltiin 157 kpl (vuonna 2016 299 kpl), joiden perusteella EU- ja 
kansallista maataloustukea maksettiin kertomusvuonna yhteensä 1.977.170 euroa (vuonna 2016 
1.482.813 euroa).  
 
Aktiivitilojen määrä (hakevat peltoalaperusteisia tukia) oli 65 (vuonna 2016 69). Viljelyksessä oleva 
peltopinta-ala oli kertomusvuonna 1.430 ha (vuonna 2016 1.430 ha ) 
 
Korvauksia petoeläinten poroille aiheuttamista vahingosta haettiin 99 kpl ja maksettavat korvaukset 
olivat 121.067,89 € (vuonna 2016 120 kpl ja korvaukset 145.742,75 € ). 
 
Aktiivitilat jakaantuivat kertomusvuonna tuotantosuunnittain seuraavasti: 
 

 2016 2017 

Maitotalous 27 26 

Kasvintuotanto 37 33 

Lihakarja 2 3 

Lammastila 1 1 

Muu tuotanto/toiminta 1 1 

Hevostalous 1 1 

 
Päätoimisen maataloustuotannon ohessa osalla tiloista harjoitetaan myös muuta maaseutuyritys-
toimintaa. Kasvintuotantotilalla viljellään nurmikasveja ja osa hankkii toimeentuloa porotaloudesta.  
 
Maitoa toimitettiin Kuusamoon, Itä-maidon ja Ranuan meijereihin 26 tilalta yhteensä 5.404.832 litraa 
(vuonna 2016 5.280.960 litraa). Kunta on tukenut maatilataloutta avustamalla tuotosseurantaa ja 
viljelyn suunnittelusta aiheutuneita kustannuksia. 
 
Kertomusvuonna Kuusamon ja Taivalkosken alueelle suunnatun Tilalle uudistuva yritys -hankkeen 
kohderyhmänä olivat maa- ja/tai metsätilayrittäjät. Hanke oli Naturpolis Oy:n hallinnoima koulutus-
hanke, joka sisälsi osioita maa- ja metsätilayrittäjille suunnatusta johtamiskoulutuksesta, maa- ja/tai 
metsätilan sukupolvenvaihdoksesta sekä bioenergian tuotannosta. Viidentoista kuukauden toiminta-
aikanaan hankkeessa on järjestetty Taivalkoskella aiheisiin liittyviä koulutustilaisuuksia 14 kpl. Tilai-
suuksiin osallistui taivalkoskelaisia maa- ja/tai metsätilayrittäjiä yhteensä 22 henkilöä. Koulutustilai-
suudet jatkuvat edelleen ja hankkeen markkinointia kohderyhmälle jatketaan tavoitteena saada li-
sää uusia osallistujia tilaisuuksiin. 
 
Taivalkoskelaiset maidon- ja lihantuotantotilat ovat kohtuullisen kokoisia perheviljelmätiloja, joiden 
tuotanto perustuu nurmivaltaiseen peltoviljelyyn. Elinkeinon jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan 
sukupolvenvaihdoksia ja navettainvestointeja. 
 
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. 
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Maatalouslomitus 
 
Maatalousyrittäjien vuosilomaa käytti kertomusvuonna 48 maatalousyrittäjää (vuonna 2016 48 maa-
talousyrittäjää). Vuosilomapäiviä lomitettiin yhteensä 1.244 päivää (vuonna 2016 yhteensä 1.277 
päivää). 
 
Maatalousyrittäjien sijaisapua kertomusvuonna käytti 22 yrittäjää (vuonna 2016 26 yrittäjää). Si-
jaisapua lomitettiin yhteensä 1.651 päivää (vuonna 2016 yhteensä 1.427 päivää). 
 
Kunnan tukemaa maksullista ns. 120 tunnin lomitusta käytti 44 yrittäjää (vuonna 2016 44 yrittäjää). 
Maksullista 120 tunnin lomitusta lomitettiin yhteensä 432 päivää (vuonna 2016 yhteensä 454 päi-
vää). Kunnan maksama tuki oli yhteensä 13.850,54 euroa (vuonna 2016 14.828,80 euroa). Täysin 
maksullista lomitusta kertomusvuonna käytti yksi yrittäjä 0,5 tuntia (vuonna 2016 tätä lomitusta käyt-
ti yksi yrittäjä yhden päivän). 
 
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 19.290,30 euroa (vuonna 2016 net-
tomenoa aiheutui 21.837,31 euroa). 
 
Muu toiminta 
 
Kertomusvuonna maksettiin vapaaehtoisia avustuksia (muut avustukset kuin suhdetoimintana 
myönnetyt avustukset) seuraavasti: 
 

 Taivalkosken 4H-yhdistys: neuvojan palkkaukseen 15.000 euroa (vuonna 2016 15.000 euroa) ja 
koululaisten kesätyöllistämiseen 16.000 euroa (vuonna 2016 16.000 euroa). Viimeksi mainitun 
avustuksen avulla 4H-yhdistys työllisti 58 nuorta kahden tai useamman viikon pituisiin työsuhtei-
siin. 

 Kylätoimikunnat/Kyläseurat: toiminta-avustuksia yhteensä 5.000 euroa.  

 Kiinteistö Oy Siikataival: seurakunnalta vuokratun tontin vuokraan 600 euroa. 
 
Kertomusvuonna maksettiin jäsenmaksuja seuraavasti: 
 

 Pohjois-Pohjanmaan liitto 29.091 euroa 

 Suomen Kuntaliitto 12.905 euroa 

 Kunnallinen työmarkkinalaitos 3.689 euroa 

 Oulun Kauppakamari 447 euroa 

 Rajaseutuliitto 100 euroa 

 Koillismaan Leader ry 15 euroa. 
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Talous- ja velkaneuvonta  
 
Talous- ja velkaneuvonnan Taivalkoskella 1.1.2009 alkaen on hoitanut Kainuun maakunta  
-kuntayhtymän talous- ja velkaneuvoja. Kunnanhallitus hyväksyi päätöksellään 22.11.2010 § 370 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän esityksestä sopimuksen, jonka perusteella talous- ja velkaneu-
vonnasta tulee jatkossa kunnalle kustannuksia vuodessa enintään yksi euro/asukas. Kunnanhallitus 
hyväksyi päätöksellään 3.12.2012 § 405 Kainuun maakunta -kuntayhtymän esityksestä jälleen uu-
den sopimuksen, jonka perusteella talous- ja velkaneuvonnasta tulee jatkossakin kunnalle kustan-
nuksia vuodessa enintään yksi euro/asukas. Kunnan maksettavaksi jäävien kustannusten määrä 
riippuu siitä, saako Kainuun maakunta -kuntayhtymä kustannuksiinsa valtiolta ns. lisäosuutta. 
 
Talous- ja velkaneuvojan vuodelta 2017 antamien tietojen mukaan talous- ja velkaneuvontaan tuli 
kertomusvuonna uusia taivalkoskelaisia asiakkaita 5 ja entisiä asiakkaita oli 3, eli yhteensä taival-
koskelaisia asiakkaita kertomusvuonna oli 8 (vuonna 2016 taivalkoskelaisia asiakkaita oli ollut 10, 
joista vuonna 2016 tulleita uusia asiakkaita oli ollut 7). Taivalkosken kunta maksoi talous- ja velka-
neuvonnan hoitamisesta kertomusvuonna Kainuun maakunta -kuntayhtymälle 3.848 euroa (3.592 
euroa vuonna 2016). 
 
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. 
 
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, kunnanjohtaja, toimialajohtajat, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu sekä 
ammattijärjestöjen valitsemat edustajat 7 henkilöä. Jäsenistä puheenjohtajana kertomusvuonna 
toimi kunnanjohtaja.   
 
Toimikunta kokoontui kolme  (3) kertaa ja käsitteli 23 asiaa. 
 
Työyhteisötoimikunnan annetut lausunnot kertomusvuonna: 
 

 lausunto hallintosääntöluonnoksesta 

 lausunto Taivalkosken näkymä vuoteen 2021 – strategia-asiakirjasta  
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Toiminta 
 

 Ammattiyhdistysten luottamusmiehet osallistuivat vuoden 2017 aikana erilaisiin koulutustilai-
suuksiin aktiivisesti. Työyhteisötoimikunta maksoi ko. koulutuskustannuksia voimassa olevan 
koulutussopimuksen edellyttämällä tavalla. 

 Työsuojeluvaltuutetut osallistuivat vuoden 2017 aikana työsuojelua koskevien asioiden ajankoh-
taisiin koulutuksiin. 

 
Virkistystoiminta 
 
Kunnantyöntekijöiden kuntoliikuntaa tuettiin osallistumalla työyhteisötoimikunnan  määrärahasta 
työntekijöiden ostamien kuntosalilippujen ja uimahallimaksujen kustannuksiin siten, että työnantaja 
maksoi 2/3 lipun hinnasta ja omavastuuksi jäi 1/3. Kulttuurin puolella maksettiin Taivalkoskelle toi-
mivien teatterien kesäesitysten lipun hinnasta 5 euroa  / lippu. Kunnan työntekijöille järjestettiin työ-
yhteisötoimikunnan kustantama jouluruokailu Hotelli Herkossa.  
 
Arviointikohteet/tunnusluvut 
 

 Tavoite 2017 Toteutunut 2017 

Kunnanhallituksen kokousten lukumäärä 23 20 

Vuosikate €/asukas 520 603 

Vakinaisen henkilöstön lukumäärä 10 10 

Käsitellyt maataloustukihakemukset, kappalemäärä 300 157 

Aktiivimaataloustilat, kappalemäärä 73 65 

Peltoa viljelyksessä keskimäärin/tila ha 21,00 22,00 

 
  



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

69 

 
Talouden toteutuminen 
 

 
 

 
 
Edellä mainittu määrärahan lisäys, 67.700 euroa, koostuu seuraavista tekijöistä: 
 
- Valtuuston päätöksellä 27.1.2017 § 7 myönnettiin Taivalkosken Metsä-Veikot 85 ry:lle edustus-

hiihtävien harjoittelustipendejä varten 5.000 euron määräraha vuodelle 2017.  
- Valtuuston päätöksellä 2.5.2017 § 16 myönnettiin vuonna 2019 pidettävien SM-

suunnistuskilpailujen kisakarttojen painamiseen 7.700 euron määräraha vuodelle 2017. 
- Valtuuston päätöksellä 2.5.2017 § 17 myönnettiin 55.000 euron määräraha 18 vuotta täyttänei-

den nuorten kesätyöllistämiseen. 
 
Toimintakatteen poikkeama aiheutui pääosin seuraavien toimintayksiköiden poikkeamista:  
 
- Kunnanhallituksen toimintakate alittui 75.341 euroa. Suurin osa alittumisesta aiheutui Kuntien 

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

- Suhdetoiminnan ja edustuksen toimintakate alittui 10.319. 
- Elinkeinoneuvonnan toimintakate alittui 18.837 euroa. Tämä aiheutui pääosin seudullisen kehit-

tämisrahaston arvioitua pienemmästä maksuosuudesta. 
- Elinkeinoprojektien toimintakate alittui 30.079 euroa. Tämä aiheutui pääosin 18 vuotta täyttänei-

den opiskelijoiden kesätyöllistämiseen valtuuston päätöksellä 2.5.2017 § 17 varatun määrärahan 
(55.000 euroa) alittumisesta 22.749 euroa. 

- Maaseutupalvelujen toimintakate alittui 23.623 euroa. Tämä aiheutui Kuusamon kaupungille 
maksetun yhteistoimintaosuuden arvioitua pienemmästä määrästä ja yritystukien arvioitua pie-
nemmästä määrästä. 

- Verotuksen toimintakate alittui 5.261 euroa. 
- Muun toiminnan toimintakate alittui 10.323 euroa. 
- Yhteistyötoiminnan toimintakate ylittyi 7.868 euroa.  
- Kirjanpidon toimintakate alittui 15.571 euroa. 
- Henkilöstöhallinnon toimintakate alittui 18.430 euroa.  
- Taloussuunnittelun toimintakate alittui 5.769 euroa. 
- ICT-palvelujen toimintakate alittui 18.478 euroa. 
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 85 080            85 080 86 319,66 -1 239,66

TOIMINTAKULUT -2 476 100 -67 700 -2 543 800 -2 312 272,37 -231 527,63

TOIMINTAKATE -2 391 020 -67 700 -2 458 720 -2 225 952,71 -232 767,29

Poistot ja arvonalentumiset -111 209            -111 209 -113 930,06 2 721,06

LASKENNALLISET ERÄT                                  746 403,00 -746 403,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 502 229 -67 700 -2 569 929 -1 593 479,77 -976 449,23

sisäiset erät

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTAKULUT -51 910            -51 910 -58 721,42 6 811,42

TOIMINTAKATE -51 910 -51 910 -58 721,42 6 811,42

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 910 -51 910 -58 721,42 6 811,42
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet 
 
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 neljä toimintayksikköä: 
 
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. 

 
Maakunta- ja sote-uudistus on kaikkia maakuntia ja useita julkisia toimijoita koskeva uudistus. Jat-
kossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy 
myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja 
muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien 
kansalaisten palveluja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Tällä hetkellä näitä 
tulevan maakunnan vastuulle siirtyviä tehtäviä hoitaa Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 46 eri organi-
saatiota. Hallinto kevenee, kun palvelut järjestää jatkossa yksi toimija. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Kiky -sopimuksen tuoma työaikamuutos on huomioitu työvuorosuunnittelussa yksikkökohtaisesti. 
Päivätyöluonteisissa työpisteissä pidennys kohdentui yhdelle päivälle viikoittain. Vuorotyöluonteisis-
sa työyksiköissä työajan pidennys on voinut toteutua yhtenä pitkänä työvuorona kolmen viikon jak-
son aikana.  
 
Kokemukset työaikapankin käytöstä ovat olleet pääosin myönteisiä. Haastavinta on ollut henkilös-
tön riittävä turvaaminen silloin, kun saldovapaan kertymä on suuri.  
 
Yhdessä henkilöstön kanssa on kehitetty kehityskeskusteluprosessin uusi toimintamalli ja sisältö.  
 
Taivalkosken sosiaali- ja terveystoimi on ollut mukana I&O Kärkihankkeen eri työryhmissä. Työryh-
mätyöskentelyn tavoitteena on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaikenikäisten asiakkai-
den omaishoitoa. Kuntalaisille on kerrottu palvelujen toimintamuodoista ja niiden saatavuudesta eri 
asiayhteyksissä. Inkeen kyläillassa kävi sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä kertomassa palve-
luista.  
 
Perhehoitajien valmennuskoulutus järjestettiin yhteistyössä Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan 
kanssa. Koulutukseen osallistui yhteensä 14 kurssilaista, joista neljä oli Taivalkoskelta.  
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Toiminnan muu toteutuminen 
 
Toimialan henkilöstö oli 31.12.2017 yhteensä 159,5 henkilötyövuotta, joista 108,5 oli vakinaisia ja 
määräaikaisia 51. Henkilöstömäärä on 3 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuotena vas-
taavana aikana. Vakinaisten määrä on lisääntynyt 0,5 työntekijällä ja määräaikaisten 2,5 henkilö-
työvuodella.  
 
Sairauspoissaoloja oli 3.873 päivää, joka on 300 päivää enemmän kuin edellisenä vuotena. Myös 
työtapaturmien määrä kasvoi 286 päivää, ollen yhteensä 462 päivää. Työterveyshuollon kanssa on 
pyritty tekemään yhteistyötä sairauspoissaolojen kasvun pysäyttämiseksi. Terveystalon tarjoama 
Extranet -sovellus tarjoaa myös esimiehille työkaluja tarkastella syvemmin sairauspoissaolojen 
taakse. Varhaisen tuen mallia on myös pyritty juurruttamaan osaksi esimiestyötä.  
 
Suun terveydenhuollossa jäi hammashoitaja eläkkeelle. Hänen paikkaansa ei täytetty, vaan tarvit-
taessa käytettiin sijaistyövoimaa. Yksi terveyskeskuksen lääkärin virka lakkautettiin ja kolmas virka 
täytettiin kevään 2017 aikana. Röntgenhoitaja, kuntohoitaja ja terveydenhoitaja jäivät myös eläk-
keelle. Heidän vapautuviin virkoihin palkattiin uudet työntekijät. Tehtävänkuvia tarkistettiin ja päivi-
tettiin nykyisten rakenteiden mukaisiksi. Esimerkiksi terveydenhoitajan tehtävänkuvaan kirjattiin 
Ikäneuvola toiminnan kehittäminen ja aloittaminen vastaamaan kunnan muuttuvaa ikärakennetta. 
 
Kotihoidossa muutettiin kaksi lähihoitajan toimea sairaanhoitajan toimeksi. Vuodeosaston sairaan-
hoitaja irtisanoutui tehtävästään ja toimi täytettiin sairaanhoitajalla. Lisäksi kotihoidossa täytettiin 
kaksi lähihoitajan toimea. Vanhusten päivätoiminnan kehittämiseen panostettiin nimeämällä tehtä-
vään kotihoidon lähihoitaja ohjaajan nimikkeellä koordinoimaan toimintaa. Laboratorion henkilöstö-
vajeeseen on pystytty vastaamaan työnkierrolla ja sijaisjärjestelyillä.  
 
Arviointikohteet/tunnusluvut 
 

aktivointisuunnitelma 48  

kuntouttavan työtoiminta  34 asiakasta 2.390 toteutunutta työ-
päivää 

välitystiliasiakkaita 25  

päihdehuollon laitoskuntoutus-
vuorokaudet 

3 asiakasta  

 
Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle 1.1.2017 alkaen on ollut merkittävä muutos sosiaalipalve-
luissa. Muutoksen myötä sosiaalitoimessa on sisäisesti jaettu työtehtäviä uudelleen ja sen myötä 
toimistotyöntekijät ovat ottaneet hoitaakseen aikaisemmin terveyskeskuksen toimistotyöntekijöille 
kuuluvia töitä.  
 
Toimeentulotukiasiakkaana on ollut 148 kotitaloutta. Päätöksiä toimeentulotuesta on tehty 192 kap-
paletta, joista myönteisiä 168 kappaletta.  
 
Tolokuntuvalla on työtoiminnan ohjaajan apuna työskennellyt työllistämistuella palkattu apuohjaaja 
ja lähihoitaja (osa-aikaisesti). Tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä asiakkaiden kanssa miele-
kästä ja kuntouttavaa työ- ja päivätoimintaa. Toiminnan sisältö suunnitellaan tukemaan asiakkaiden 
elämänhallintaa ja kuntoutumista työmarkkinoille. Tolokuntuvan tilojen muutto siirtyi alkuvuoteen 
2018. 
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lastensuojeluilmoituksia 64 kpl 
 

37 lasta 

lastensuojelun avohuollon  
asiakkaita 

21 avohuollon tukitoimena 
perhehoidossa 2 

huostaan otettuna 4 heistä perhehoidossa 3 

jälkihuollossa 10  

LS-perhetyön asiak. 64 lasta   

sosiaalihuollon asiakkuus 51 lapsella  

 
Loppuvuodesta 2017 järjestettiin tukiperhe/tukihenkilökoulutusta, sen myötä saatiin asiasta kiinnos-
tuneita taivalkoskelaisia koulutettua käytettäväksi sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperhei-
den tukena.  
 

henkilökohtainen apu 11 asiakasta  

kuljetuspalvelu 53 asiakasta 1.789 matkaa 

asunnon muutostyöt 14 asiakasta  

ryhmäkoti Tuikku 10 asiakasta  

Tahkokankaan palvelukeskus 0 asumispalvelupaikkaa ostopalveluna  

työtoiminnassa 31 asiakasta  

päivätoiminnassa 13 asiakasta  

 
Palveluohjaajien työajasta osa kohdistuu erityisryhmien palveluohjaukseen sekä tukiasumiseen, 
toimipiste Töpinän ja työkeskuksen toimintojen kehittämiseen. Erityisryhmien (kehitysvammaiset, 
mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat) tukiasumista pyritään edelleen kehittämään ja li-
säämään tarpeen mukaisesti. Tukiasunnot ovat jatkuvasti täynnä ja kysyntää palveluille on. Tällä 
hetkellä asiakkaita on 18. Lisäksi on järjestetty asuntolatyyppistä asumista asiakkaille, jotka eivät 
ole kykeneviä tukiasumisen palveluihin. Tätä tarkoitusta varten on käytössä 4 soluasuntoa. Tu-
kiasumisen ohjaamisessa on käytössä ohjaajan ja osin myös palveluohjaajien työpanosta, tarvitta-
essa myös Tuikun ja työkeskuksen henkilökunta osallistuu ohjaukseen.  

 
Ryhmäkoti Tuikun vakituisten asiakkaiden määrä on pysynyt ennallaan. Tilapäispaikkaa käyttää 12 
kotona asuvaa asiakasta. Tilapäispaikalla on ollut ajoittain ruuhkaa ja vuoden 2018 aikana pyritään 
saamaan kaksi tilapäispaikkaa Tuikkuun.  
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Arviointikohde Tavoitetaso 
2017 - 2020 

Tavoite 2017 
 

Arviointi 

1. Hoitoon pääsy 
 
 
2. Ostopalveluiden kustan-
nukset 
 
 
 
3. Hammashuolto 
 
 
4.Työterveyshuolto 

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

Hoitotakuun mu-
kaisesti. 
 
Tilanne rapor-
tointi kuukausit-
tain lautakunnas-
sa. 
 
Hoitotakuun mu-
kaisesti. 
 
Varhaisen tuen 
mallin periaat-
teella toimiminen. 

Toteutunut hoito-
takuun mukaisesti. 
 
PPSHP:n hoito-
päivien määrä kasvoi  
29,6 %. 
 
 
Toteutunut hoito-
takuun mukaisesti. 
 
Toimintasuunnitelman 
mukaisesti. 
 

 
Terveyskeskuksen poliklinikka siirtyi uudistettuihin tiloihin maalis-huhtikuun vaihteessa. Poliklinikan 
toiminnassa hoitotakuu on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Hoidon tarpeen arviointi on tehty joko 
välittömästi tai varatulla hoitajan vastaanottoajalla. Hoitajan vastaanotolle on päässyt 1 – 3 vuoro-
kauden kuluttua. Lääkäritilanne on ollut hyvä. Vuoden 2017 lopussa oli neljä kokoaikaista lääkäriä, 
mikä mahdollisti myös kiireettömän hoidon toteuttamisen hoitotakuun puitteissa. Lääkärin ajanva-
rausvastaanotolle jonotusaika oli noin 2 – 3 viikkoa. Päivystävän sairaanhoitajan lääkärin konsultaa-
tiomahdollisuus on toiminut joustavasti. Valinnan vapauden myötä poliklinikan asiakasmäärä on 
lisääntynyt. Vuoden 2017 aikana valisti 33 ulkopaikkakuntalaista asiakasta terveyspalvelut Taival-
koskelta.  

 
Suun terveydenhuolto Taivalkosken kunnassa on ulkoistettu Coronarialle 1.3.2015 lähtien. Hoidolli-
sesti suun terveydenhuolto pääsi tavoitteisiin. Tarkastuksiin jonosta kutsuajat olivat noin 2 kuukau-
den luokkaa vuoden lopussa.  

 
Asiakaspalveluiden ostojen osalta Sairaanhoitopiirin laskutus oli yli 600 000 euroa suunniteltua suu-
rempi.  
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Arviointikohde Tavoitetaso 
2017- 2020 

Tavoite 2017 
 

Arviointi 

1.Pitkäaikaissairauksien oma-
hoitajajärjestelmän vakiinnut-
taminen eri sairausryhmiin 
 
 
 
 
 
2. Tehtävien siirto lääkäriltä 
hoitajille 
 
 
 
3. Aktiivinen ryhmätoiminta 
 
 
4. Palveluohjaus 
 
 
 
 
5. Terveyskeskuksen laitos-
hoito 
 
 
6. Toimivat perhepalvelut 
 

Omahoitaja on nimet-
tyinä diabetes, reu-
ma-, astma-,      
avanne-, RR- ja dep-
ressio asiakkaan 
omahoitajajärjestelmä 
toimii. 
 
Osaamisen varmis-
taminen. 
 
 
 
Erilaiset, toimivat 
ryhmät. 
 
Palvelun tarve ja si-
sältö vastaavat asi-
akkaiden toiminta-
kykyä.  
 
Pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa olevien 
määrä. 
 
Lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden osalli-
suus ja hyvinvointi 
lisääntyy. 
 

Käynnit/asiakkaat. 
DM, reuma, astma, 
RR, ennaltaehkäisevät 
terveyskäynnit. 
 
 
 
 
Siirretyt tehtävät/ tilas-
to. Haavan ompelu, 
reseptit, sinuscaid ja 
pattien poisto. 
 
Ryhmien määrä 
277/vuosi. 
 
Toimintakyvyn koko-
naisuuden huomioimi-
nen arvioinnissa. 
 
 
Pitkäaikaisasiakkaiden 
määrä laskee 5-10 
potilaspaikkaa. 
 
Moniammatillinen työ-
ote. 
 
 

DM 535/233, reu-
ma 8/8, astma 
40/42, uniapnea 
59/59, RR 6/6, 
holter 30/30, 
avanne 6/24. 
 
 
1286/605 
 
 
 
 
1.980 henkilöä 
 
 
Palveluntarve ja 
sisältö vastaavat 
asiakkaiden     
toimintakykyä. 
 
6 potilasta pitkäai-
kaispaikalla. 
 
 
Monitoimijuutta on 
edelleen kehitetty 
kaikilla sote:n osa-
alueilla. 

 
Neljän vakituisen sairaanhoitajan työpanos mahdollistaa omahoitovastaanottopäivien toteuttamisen. 
Diabetesvastaanottoaikoja on ajoittain jouduttu lisäämään jonotilanteen vuoksi, jolla saatiin jonot 
purettua. Kipuhoitajalle on ollut selkeä tilaus. Vastaanotto on yhdistetty reumahoitajan vastaanotto-
päivään, mikä on sopiva käytäntö. Kaksi poliklinikan sairaanhoitajaa on saanut reseptinmääräämis-
koulutuksen myötä rajatun reseptienmääräämisoikeudet. Kirjoitettujen reseptien määrä on 2 – 3 
reseptiä/päivä.  
 
Laboratorio on toiminut pääosin näytteenottolaboratoriona henkilöstötilanteen vuoksi. Kesällä 2017 
on siirrytty INR pikamittauksiin, joka potilasturvallinen, nopea ja asiakaslähtöinen menetelmä.  
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Kaikki fysioterapeutit osallistuivat keväällä kinestetiikan koulutukseen, joka toteutui kahdessa jak-
sossa. Lisäksi yksi fysioterapeuteista on osallistunut STM:n Kärkihankkeen Kuntouttavan kotihoidon 
työryhmän kehittämispalavereihin. Kehittämistyön tavoitteena on kuntoutumista edistävän asiak-
kaan itsenäisyyttä tukevan kotihoidon mallin luominen ja henkilöstön toimenkuvien ja osaamisprofii-
lien uusintaminen.  
 
Fysioterapian vastaanottohuone siirtyi elokuussa uusiin tiloihin uuden arkistohuoneen valmistuttua. 
Fysioterapian ryhmätila on ollut vuodeosaston käytössä ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivä-
nä. Avoimet ovet tukevat kuntoutussairaala-toimintamallia. Lisäksi kuntoutuksen ryhmätilassa käy 
kuntoilemassa omatoimisia kuntoutujia, joille on ohjattu henkilökohtainen harjoitusohjelma.  
 
Palveluohjauksen asiakassegmentti painottuu ikäihmisiin, omaishoidon asiakkaisiin. Palvelutarpeen 
arviointi liittyy suurelta osin tulosidonnaisiin palveluseteleihin. Asiakasmäärän kasvu näkyy asiakas-
kohtaisessa ajankäytössä. Omaishoitajien valmennus tuli voimaan kesällä, johon on vastattu yksilö-
valmennuksella.  

 
Vuoden lopussa 3 asiakasta odotti paikkaa vuodeosastolla tehostettuun palveluasumiseen. SAS     
-ryhmä käsittelee palveluasumistilanteet kuukausittain ja kaikille tehostetun palveluasumisen tarvit-
sijoille ei ole ollut vapaata paikkaa. Näin ollen hoidonporrastuksen mukainen tavoite laitospainottei-
suuden vähentämiseksi ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti.  

 
Perheiden kanssa tehtävää työtä on lähdetty tietoisesti lisäämään paitsi neuvolan ja lastensuojelun 
perhetyöntekijöiden kanssa, myös sosiaalityöntekijöiden kanssa työparityönä. Työmuodon taustalta 
löytyy se, että sekä sosiaalityöntekijällä että psykologilla on perheneuvolapätevyys.  
 

Arviointikohde Tavoitetaso  
2017 - 2020 

Tavoite 2017 
 

Arviointi  

 
1. Yhteistyö asiakastyössä 
 
 
 
2.Syrjäytymisuhan alaiset 
asiakkaat 
 
 
3. Kehitysvammatyö 
 
 

 
Moniammatillinen 
yhteistyö, parityös-
kentely. 
 
Kokonaisvaltainen 
asiakastyö, ohjaus 
ja neuvonta. 
 
Toiminnan sisällölli-
nen kehittäminen. 
 
 

 
Säännöllisesti, jatkuva, 
normaali käytäntö.  
 
 
Palveluohjaus 
 
 
 
Kohdennetut palvelut asiak-
kaille. 
 
 

 
Toteutunut 
suunnitellusti. 
 
 
Sosiaaliohjaaja 
mukana akti-
voinneissa. 
 
Toteutunut 
suunnitellusti.  
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Talouden toteutuminen 

 
 

 
 
Sosiaali- ja terveystoimen tulot muodostuvat pääsääntöisesti asiakasmaksuista, myytävistä palve-
luista ja vuokrista. Toimintatuottojen osalta pääsimme tavoitteeseen niin, että tulokertymä oli noin 
33.000 euroa plussalla. Sosiaali- ja terveyslautakunta tarkisti asiakas- ja potilasmaksuja ulosmyytä-
vien palveluiden osalta syksyllä 2017. Toimintatuotot toteutuivat poliklinikalla hieman arvioitua pa-
remmin johtuen terveyspalveluiden Taivalkoskelle vaihtamisesta. Sen sijaan Valtionkonttorilta saa-
tujen sotilasvammalain mukaisten korvausten osuus jäi noin 59.000 euroa arvioitua pienemmäksi. 
Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet, joten palvelumaksuista saadut maksut olivat noin 
35.000 euroa arvioituja suuremmat. Terveyskeskuksen vuodeosaston toimintatuotot jäivät puoles-
taan 21.000 euroa budjetoidusta, mikä on kuitenkin realistinen tulos huomioiden osaston käyttöaste 
ja maksukaton vaikutukset. Osasto toimi osan vuotta terveyskeskuksen remontista johtuen väistöti-
lana ja vasta syksystä saakka 34 potilaspaikkaisena.  
 
Suurimman haasteen suunnitellussa talousarviossa pysymiselle aiheuttivat sairaanhoitopiiriltä han-
kitut erikoissairaanhoidon ostot. Hoitopäiviä oli 29,6 % enemmän kuin vuonna 2016. Yleissairaan-
hoidon ostot olivat 22,8 % (257 hoitopäivää) ja psykiatrian 90,7% (127 hoitopäivää) enemmän kuin 
edellisenä vuotena. Kuukausittain laskutettuja yli 10.000 euron hoitopäiviä oli 84 (1.924.717 €) ja 
kuukausittain laskutettuja yli 100.000 euron laskuja oli yksi. Vuoden lopussa tuli vielä Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tasausrahastosta 150.098,26 euron suuruinen lisälasku. Valtuusto 
myönsi 700.000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, mutta se ei riittänyt katta-
maan koko vuoden 2017 sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia, vaan lopulta ylitystä tuli kokonai-
suudessaan 157.476,85 euroa.  

 
Kuusamosta ostetut peruserikoissairaanhoidot ostot ylittyivät puolestaan noin 108.000 euroa.  

 
Hoitomuodot kehittyvät ja ovat osittain myös kalliimpia. Tämä näkyy erikoissairaanhoidon palvelui-
den ostossa, mutta myös terveyskeskuksen ilmaisjakelutarvikkeiden kustannuksissa (ylitystä 
20.600 €) ja asiakasmäärien kasvussa. Myös vuodeosaston lääke- ja hoitotarvikemenot ylittyivät 
noin 11.000 euroa, johtuen kalliista antibioottihoidoista ja haavahoitoihin käytettävistä hoitotuotteis-
ta.  

 
Apuvälineiden tarve on myös lisääntynyt väestön ikääntymisen ja sitä kautta sairastavuuden lisään-
tymisen johdosta. Samalla lisääntyy myös apuvälineiden hoitamisen ja korjaamisen tarve.  

 

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 1 785 260            1 785 260 1 818 249,13 -32 989,13

TOIMINTAKULUT -16 147 575 -700 000 -16 847 575 -17 038 040,98 190 465,98

TOIMINTAKATE -14 362 315 -700 000 -15 062 315 -15 219 791,85 157 476,85

Poistot ja arvonalentumiset -145 325            -145 325 -123 417,63 -21 907,37

LASKENNALLISET ERÄT                                  -407 681,00 407 681,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 507 640 -700 000 -15 207 640 -15 750 890,48 543 250,48

sisäiset erät

SOSIAALI-JA TERVEYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 2 500            2 500 2 369,31 130,69

TOIMINTAKULUT -864 780            -864 780 -825 344,96 -39 435,04

TOIMINTAKATE -862 280 -862 280 -822 975,65 -39 304,35

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -862 280 -862 280 -822 975,65 -39 304,35
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Omaishoidontuki ylittyi 165.700 euroa ja palveluseteli 53.424 euroa. Omaishoitajien lukumäärä on 
kasvanut vuodesta 2016, jolloin heitä oli 81 ja vuonna 2017 100. Tukipalveluseteli asiakkaita oli 50, 
kun vastaava luku oli vuonna 2016 19. Vaikka omaishoidontukimenot ovat kasvaneet, niin tällä het-
kellä tukimuodolla mahdollistetaan kotona asumisen ja palveluasumisen piiriin tuleminen siirtyy. 
Lisäksi tukipalvelusetelillä voidaan tarjota erimuotoisia tukitoimia kotona asumisen tueksi.  

 
Lastensuojelun osalta perhehoidon osuus on lisääntynyt ja laitoshoidon tarve puolestaan vähenty-
nyt. Ylitystä tapahtui eniten lastensuojelun avopalveluiden osalta noin 82.000 euroa.  

 
Investoinnit 

 
Suunterveydenhuollon osalta on hankittu DAC ja Nitradem suodatinlaite DACia varten. Ultraäänilai-
te UC125. Sekoitin, Apex -mittari, soodapuhallin ja suurentavalla linssillä varustettu lamppu.  

 
Terveyskeskuksen saneerauksen jälkeinen kalustaminen. ICT -investoinnit toteutuivat suunnitellusti 
ja määrärahojen puitteissa paitsi suun terveydenhuollon Lifecare -päivitys. Sovellus oli tarkoitus 
päivittää versioon, joka mahdollistaa tietojen tallentamisen Potilastiedon arkistoon (Kantaan). Tieto 
ei sitä kuitenkaan pystynyt teknisten ongelmien vuoksi toimittamaan sovitussa ajassa. Projekti aloi-
tettiin 2017 ja olisi tarkoitus saada päätökseen huhtikuussa 2018. 
 
 
 
  



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

78 

 
Sivistyslautakunta 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet 
 
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. 
 
Varhaiskasvatuksessa painoalueena oli varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteiden pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelma valmistui keväällä ja se otettiin 
käyttöön 1.8.2017. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä väheni syksyllä merkittävästi, mutta 
kääntyi loppuvuonna ennusteesta poiketen nousuun. Tähän on voinut vaikuttaa normaalin hoitotar-
peen lisäksi lainsäädäntöön ja päivähoitomaksuihin tulleet/tulevat muutokset. Lisäksi vuonna 2018 
voimaan tuleva työttömien aktivointimallilla voi olla vaikutuksia varhaiskasvatuksen tarpeeseen. 
Nämä tuo sekä taloudellisia että toiminnallisia haasteita varhaiskasvatuksen toimintaan ensi vuodel-
le. 
 
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa jatkettiin uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa sää-
dösten mukaisesti porrastetusti. Alakouluilla uudet opetussuunnitelmat oli otettu käyttöön 1.8.2016 
ja yläkoululla ne otettiin käyttöön 1.8.2017. Lukiossa uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa 
jatkettiin porrastetusti 1.8.2017 lukien. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille uudet opetussuunni-
telmat oli otettu käyttöön syksyllä 2016.  
 
Erityisesti kulttuuritoimessa panostettiin Suomi 100 -juhlallisuuksien koordinointiin ja järjestelyihin. 
Myös muissa sivistystoimen toiminnoissa huomioitiin juhlavuosi. Juhlavuoden tilaisuuksiin osallistui 
runsaasti kuntalaisia. 
 
Työllistämisyksikössä pyrittiin työllistämällä vaikuttamaan siihen, että työmarkkinatuella olevia hen-
kilöitä olisi mahdollisimman vähän. Työllistäminen oli haastavaa palkkatukien myöntämiskriteerei-
den tiukentumisen ja vaihtelevuuden sekä työssäoloehdon pidentymisen vuoksi. Lisäksi alkuvuo-
desta velvoitetyöllistettäviä oli poikkeuksellisen paljon ja työllistämisresurssia jouduttiin kohdenta-
maan heidän työllistämiseen ja lisäksi säädösten muuttumisen vuoksi työmarkkinatuet kasvoivat. 
Tämän vuoksi sivistyslautakunta haki ja sai lisämäärärahaa työllistämiseen. Lisämäärärahaa käytet-
tiin työllistämissuunnitelman mukaiseen työllistämiseen. Ajoittain oli kuitenkin vaikeuksia löytää TE-
toimiston kautta työhön sopivia henkilöitä, mikä hidasti työllistämistä. Loppuvuodesta työmarkkina-
tukimaksujen määrä kääntyi kuitenkin laskuun. Vuonna 2018 voimaan tulevalla työttömien aktivoin-
timallilla saattaa olla vaikutuksia myös työllistämiseen. 
 
Muiden toiminta-alueiden painoalueet ja niissä mahdollisesti tapahtuneet toimintaympäristön muu-
tokset sisältyvät seuraavassa kunkin toiminta-alueen kohdalle. 
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Toiminnalliset tavoitteet ja niin toteutuminen 
 
Varhaiskasvatus 
 
Uusi varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on laadittu ja se otettiin käyttöön 1.8.2017. Vasun käyt-
töönottoon liittyvää ohjausta ja perehdyttämistä on tehty ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivä-
hoitajien kanssa. Projektityöskentelytaitoja on vahvistettu, koska projektityöskentelyn avulla pyritään 
vastaamaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman pedagogisiin vaatimuksiin.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisia Vasu-keskusteluja, joihin lapset puheeksi -keskustelut on 
yhdistetty on pyritty käymään niin monien huoltajien kanssa kuin mahdollista. Keskustelut edellyttä-
vät kuitenkin vanhempien läsnäoloa. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on vienyt yk-
siköiden vastuuhenkilöiden työaikaa. Tämän vuoksi Vasu-keskustelujen määrässä on jääty hieman 
tavoitteesta. Hoidossa olevien lasten määrä väheni huomattavasti vuoden aikana (132/97/106), 
mutta kääntyi nousuun aivan vuoden lopulla. Suuret ennustamattomat lapsimäärän vaihtelut tuovat 
sekä taloudellisia että toiminnallisia haasteita. 
 
Lisääntyneeseen erityisen tuen tarpeeseen vastaamiseksi oli tavoitteena rekrytoida erityislastentar-
hanopettaja, mutta siinä ei yrityksistä huolimatta onnistuttu. Tuen tarpeeseen on päätetty vastata 
palkkaamalla osa-aikainen palveluohjaaja vuoden 2018 alussa. 
 
Vanhempien osallisuutta on pyritty lisäämään mm. järjestämällä vanhempainiltoja ryhmäperhepäi-
väkodeissa ja ottamalla käyttöön sähköpostitiedotus vanhemmille viikoittain. Perhepäivähoitajat 
käyttivät jonkin verran Whats App-sovellusta vanhempien kanssa viestimiseen. Tenavatuvan muu-

ton yhteydessä vanhemmille järjestettiin tutustumispäivä, jolloin vanhemmilla oli mahdollisuus ottaa 
osaa tilojen järjestelyyn. 
 
Yhteistyötä mm. neuvolan, sosiaalitoimen/lastensuojelun, esikoulun ja eri kuntouttavien 
työntekijöiden kanssa on pidetty yllä ja pyritty siihen, että tieto perheistä ja lapsista kulkee 
tarkoituksenmukaisesti eri toimijoiden välillä. Mm. monialainen Huoli-tiimi on toiminut. Uudessa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa on myös yhteistyön toimintatapoja täsmennetty. 
 
Henkilöstölle on järjestetty kuukausipalavereita sekä kehityskeskustelut ja he ovat osallistuneet kou-
lutuksiin. Perhepäivähoidossa on jatkettu tiimityömallia ja Oppiva tiimityömallia on käynnistetty. Yh-
teistyötä työterveyshuollon kanssa on tiivistetty. 
 
Perusopetus  
 
Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on edennyt yläkoulun 7. luokille 1.8.2017 alkaen. Opetus-
suunnitelman painotuksia on viety käytäntöön mm. monialaiset kokonaisuudet. 
 
Mobiililaitteita, sähköisiä materiaaleja sekä laitteita ja ohjelmistoja hankittiin. Mobiililaitteiden keski-
tettyä ylläpitojärjestelmää kokeiltiin Lapit:n kanssa yhteistyössä, mutta siitä luovuttiin ja käyttöön 
otettiin Cupplan palvelu.  
 
Alakoulun remonttisuunnittelussa kuultiin henkilöstöä ja remontti alkoi elokuussa. Liikuntasali on 
poissa käytöstä lukuvuoden 2017 – 2018. Sisäilma on parantunut, kun ilmastoinnin suodattimia on 
vaihdettu ja kanavia puhdistettu. Kengättömään kouluun on siirrytty alakoululla ja kokemukset tästä 
ovat olleet erinomaisia. Henkilöstölle on pidetty kehityskeskusteluja ja koulutuksia sekä virkistäyty-
mistä. Välipalakokeilu alkoi lukuvuoden alussa kaikissa kouluissa. 
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Kirkonkylän alakoululla lisääntyi muuttoliikkeen vuoksi toisen vuosiluokan oppilaiden määrä siten, 
että tarvittiin yksi uusi opetusryhmä. Erityisopetuksessa kokeillaan samanaikaisopetusta. Esikoulun 
aloitti 21 lasta. 
 
Toisen asteen koulutus, lukio 
 
Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatkettiin ottamalla uusi opetussuunnitelma käyttöön toi-
sella vuosikurssilla. Uusia teemaopintokokonaisuuksia toteutettiin mm. yrittäjyyskurssi.  
 
Lukion syksyllä aloittaneille opiskelijoille hankittiin LapIT:lta kannettavat tietokoneet, jotta sähköisten 
oppimisympäristöjen käyttöä voidaan lisätä. Lisäksi tällä varmistetaan se, että käytettävissä on riit-
tävä määrä tietokoneita sekä sähköisiin kurssikokeisiin että ylioppilaskirjoituksiin. Lisäksi lukiolaisille 
hankittiin maksuttomat pakollisten oppiaineiden oppikirjat. Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestä-
minen on tähän mennessä sujunut hyvin.  
 
Keväällä kansainvälisyys toteutui Lontooseen suuntautuvana opintomatkana. Saksan Baiersbronnin 
yhteistyössä oli tauko, koska Taivalkosken lukiossa ei ollut saksan opiskelijoita 1. vuosikurssilla ja 
lisäksi Baiersbronnin yhteyshenkilö oli virkavapaalla.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti peruskoulun ja lukion opiskelijoille järjestettiin 
rajattu mahdollisuus maksuttomaan lasketteluun Taivalvaaralla. 
 
Kansalaisopisto  
 
Kansalaisopistossa tarjottiin runsaasti ja monipuolisesti lasten ja nuorten tervettä kasvua tukevia ja 
kuntalaisten hyvinvointia lisääviä kursseja elinikäisen oppimisen periaatteella. Myös lapsille ja nuo-
rille, senioreille ja erityisryhmille suunnattuja kursseja järjestettiin. Sivukylillä tarjottiin opetusta run-
saasti. Toiminnassa huomioitiin Suomi 100-juhlavuosi monin eri tavoin. Tarjonnassa oli uusia kurs-
seja ja mukaan saatiin runsaasti uusia opiskelijoita. Netto-opiskelijamäärässä jäätiin kuitenkin ta-
voitteesta. Tähän on vaikuttanut asukasmäärän vähentyminen. Erityisesti nuoret opiskelijat ovat 
vähentyneet, koska myös nuoret ikäluokat ovat pienentyneet eniten.  
 
Kansalaisopisto teki joustavaa yhteistyötä muun muassa opetustoimen ja kulttuuritoimen sekä kir-
jastotoimen kanssa. Kansalaisopisto teki kiinteää alueellista yhteistyötä Posion, Kuusamon, Pudas-
järven ja Ranuan kansalaisopiston kanssa. Uutena yhteistyöhön liittyi Ranua kansalaisopisto. 
 
Kansalaisopisto osallistui kehittämishankkeisiin yhteistyössä alueen opistojen kanssa. Laatu- ja 
kehittämisavustusta vuodelle 2017 – 2018 saatiin Opetushallitukselta KOPPI - Koillisen opettajat 
oppiin – Täydennyskoulutuksella työtä ja hyvinvointia -hankkeeseen yhteensä 36.000 euroa. Han-
keen tarkoituksena on monipuolistaa ja uudistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa. Lisäksi kansa-
laisopisto oli mukana Meri-Pohjola opistopiirin PROMERI -hankkeessa, jossa järjestettiin täyden-
nyskoulutusta opistojen henkilöstölle. Lisäksi saatiin Opetushallitukselta opintoseteliavustusta 2.500 
euroa. 
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Kirjastotoimi 
 
Toiminnassa painotettiin lasten- ja nuorten kirjastotyötä sekä kirjaston kehittämistä kulttuuriseksi 
kohtauspaikaksi. Lasten ja nuorten kirjastotyön toimintamuotoja olivat mm. satutunnit, lastenkirjojen 
esittelyt, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus sekä perhekerho neuvolan perhetyön kanssa sekä 
sanaseikkailu 3.-6. luokkalaisille. Kesällä järjestettiin Kirja-ahmatti -kesälukukampanja. Lasten- ja 
nuortenkirjastotyön tavoitteena oli tuottaa lukuintoa ja tarinallisia elämyksiä, jossa tavoitteessa on-
nistuttiin. 
 
Kirjastokokoelmaa kehitettiin. Kokoelmiin hankittiin erityisesti kiinnostavaa lasten- ja nuortenkirjalli-
suutta. Uuteen OUTI -kirjastokimppaan ja uuteen Koha-kirjastojärjestelmään on ollut asiakkailla 
vielä jonkin verran totuttelemista, mutta pääasiassa järjestelmään on oltu tyytyväisiä. Mm. ilmainen 
kirjojen varausmahdollisuus koko alueella on ollut hyvin positiiviseksi koettu asia. OUTI-
kirjastokimpassa on kirjaston asiakkaiden käytössä koko kirjastokimpan laaja aineisto ja Taivalkos-
ken kirjaston kokoelmaa pystytään kohdentamaan entistä paremmin oman asiakaskunnan mukai-
sesti, koska harvemmin lainattavat kirjat ovat saatavissa kimpasta. Kirjaston lainausmäärät jäivät 
asetetusta tavoitteesta jonkin verran lähinnä tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Käyn-
timäärät kuitenkin ylittivät tavoitteen. Verkkokäyntejä ei pystytä tilastoimaan. 
 
Musiikkikirjastotoimintaa kehitettiin, mutta levyjen lainaus on kuitenkin laskenut verkosta löytyvän 
laajan tarjonnan vuoksi ja tämän vuoksi uuden aineiston hankintaa supistettiin. 
 
Kirjastossa järjestettiin mm. Suomi 100 – itsenäisyyspäivän etkot 5.12. sekä Kirjan, ruusun ja Rean 
päivä -tilaisuus edesmenneen kirjastoimenjohtajan muistoksi.  
 
Tehtiin yhteistyötä mm. Päätalo-keskuksen toimijoiden ja muiden kirjastojen kanssa. Päätaloviikolla 
kirjaseikkailuleiriläisille järjestettiin yökirjasto. Osallistuttiin kirjastojen yhteisiin koulutuksiin. 
 
Hutun koululla oppilaiden käytössä oli vaihtuvat siirtokokoelmat. Liikuntarajoitteisia palvellaan koti-
palvelulla ja lukurajoitteisia Celian äänikirja-aineistolla. Palvelutalojen siirtokokoelmat on poistettu 
käytön vähäisyyden vuoksi. eKirjoja tarjottiin ja oltiin mukana valmistelemassa Pohjois-Pohjanmaan 
eKirjastoa, joka on tarkoitus saada toimintaa vuoden 2018 alussa. 
 
Kulttuuritoimi 
 
Kulttuuritoimi koordinoi Suomen 100-vuotisjuhlavuoden toimintaa Taivalkoskella. Tapahtumia järjes-
tivät useat kunnan yksiköt ja muut tahot. Tilaisuudet olivat suosittuja. Pelkästään kulttuuritoimen 
järjestämiin Suomi 100 -tapahtumiin syntymäpäiväviikolla osallistuneita oli 1.056 henkilöä.  
 
Kulttuurituottaja vastasi kahden suurimman vuosittain järjestettävän tapahtuman, Päätaloviikon 3. – 
9.7.2017 ja Naperoviikon 9. – 18.10.2017, ohjelman koordinoinnista sekä kokonaistoteutuksesta. 
Lisäksi järjestettiin lukuisia muita kulttuuritilaisuuksia ja -tapahtumia. Päätaloviikon tapahtumissa 
kävi yhteensä 7.091 henkilöä ja lisäksi muissa kulttuuritapahtumissa vuoden aikana yhteensä 
16.416 henkilöä. Molemmissa tavoitteeksi asetetut kävijämäärät ylittyivät reilusti. Tämän lisäksi kult-
tuurituottajan työpanosta suunnattiin mm. taidenäyttelyiden järjestämiseen, kotiseututyöhön ja mu-
seotoimintaan, alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä kulttuurin ja kulttuurimatkailun 
edistämiseen. Kiireisimpinä aikoina käytettiin jonkin verran ostopalveluja ja tilapäistä työvoimaa. 
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Kulttuurituottaja emännöi tsupalaisten ja illukalaisten lasten ja nuorten delegaatioiden vierailua Tai-
valkoskella 29.5. – 1.6.2017. Ystävyyskuntien delegaatiot olivat mukana istuttamassa itsenäisyyden 
juhlametsää yhdessä taivalkoskelaisten lasten ja nuorten kanssa. Virolainen Eduard Zentsikun 
Meistariklassis -taidenäyttely oli esillä Päätalo-keskuksessa tammikuussa 2017 ja Eduardin henki-
lökohtainen näyttely The Touch of Beauty 16.11. – 31.12.2017. 
 
Kiinteää yhteistyötä Päätalo-keskuksen ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa jatkettiin. 
 
Museon kokoelmien kehittämiseen saatiin museovirastolta 5.500 euron avustus. Järjestelytyö jatkuu 
vielä kesällä 2018. Kulttuuritoimi oli mukana Tapahtumien hubi -hankkeessa, jota hallinnoin Oulun 
kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Lisäksi Päätalo-viikko oli mukana monitaiteellisessa Iijoki-
projektissa, jossa Iijoki-esittelysarjan ensi-ilta vietettiin Putaanmutkassa Päätaloviikolla 4.7.2017. 
Paikallisiin hankkeisiin ei löydetty sopivia uusia rahoitushakuja ja yhteishankkeet sekä Suomi 100    
-juhlavuoden järjestelyt veivät kulttuurituottajan työpanosta runsaasti. 
 
Markkinoinnin pääpaino oli sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa. Eri tapahtumille 
perustettiin tarpeen mukaan facebook-sivustoja.  
 
Koulujen kotiseutuopetusta tuettiin mm. järjestämällä koululaisille museopäivä 13.9.2017.  
 
Ostettiin edelleen musiikkiopistopalveluja Kuusamon kaupungilta. Kulttuuripalvelut oli mukana Ou-
lun läänin alueteatteritoiminnassa ja Konsertti joka kouluun -toiminnassa. Joitakin kulttuuripalveluita 
ja sanataiteen opetus ostettiin edelleen Päätalo-instituutilta erillisen yhteistyö- ja ostopalvelusopi-
muksen mukaisesti. Päätalo-instituutille maksettiin kehittämisavustusta 31.000 euroa.  
 
Kenttäradan konstruktiopätkän rakentamiseen välille Isokumpu – Peuralampi ei löydetty rahoitusta. 
Rahoitusta pyritään edelleen löytämään. 
 
Vapaa-aikatoimi 
 
Nuorisotoimintaa vietiin entistä enemmän sinne missä nuoret liikkuivat. Välituntitoiminta ym. toimin-
ta kouluilla on madaltanut nuorten kynnystä ottaa yhteyttä nuoriso-ohjaajaan ja etsivään nuoriso-
työntekijään. Nuoria aktivoitiin osallistumaan nuorisotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Uute-
na toimintapaikkana avattiin mopotalli, jossa järjestettiin toimintaa nuorille. Vaikka tilojen aukioloker-
tojen määrätavoite hieman alittui (5 kertaa) oppisopimuksessa olevan nuoriso-ohjaajan lähiopiske-
lupäivien vuoksi oli kävijämäärien keskiarvo kuitenkin edellisvuotta suurempi.  
 
Valmisteltiin nuorten chatin avaamista vuoden 2018 alusta. Nuoret voivat olla yhteydessä chatin 
välityksellä nuoriso-ohjaajaan tai etsivään nuorisotyöntekijään heitä askarruttavissa asioissa. Nuoril-
le tiedottamisessa hyödynnettiin facebookia, Instagramia ja WhatsAppia. Nuorten edustajis-
ton/nuorisovaltuuston toimintaa tuettiin vapaa-aikaohjaajan ja kummivaltuutetun toimesta. Yhteis-
työtä seurakunnan nuorisotyön kanssa edelleen lisättiin. Nuorten palveluverkosto toimi monialaise-
na tukena nuorten asioissa. Nuorille järjestettiin juhlavastaanotto nuorisotiloilla Suomi 100 -juhlan 
kunniaksi. Nuoret osallistuivat kansainväliselle nuorisoleirille Puolassa. 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä toimi aktiivisesti yhteistyössä mm. oppilaitosten ja nuorten työpajan kanssa. 
Etsivä järjesti ryhmätoimintaa lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman mukaisesti yhteistyössä sosiaa-
litoimen kanssa. Nuorten työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta 27.000 euroa.  
 
Hutun koululla järjestettiin mininuokkaritoimintaa. Kesällä järjestettiin yhteistyössä liikuntatoimen 
kanssa ulkoliikuntailtamia Metsäkylässä, Inkeellä, Jurmussa ja Hutussa. 
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Sivistyslautakunta myönsi 120 nuorelle opiskelijalle yhteensä 35.300 euroa kannustinrahaa.  
 
Liikuntatoimessa järjestettiin erilaista ohjattua liikuntaa ryhmissä. Nuorille järjestettiin liikuntakerhoa 
Hutun koululla yhteistyössä nuorisotoimen kanssa nuorten toimiessa ohjaajina. Alle kouluikäisille 
lapsille pidettiin liikuntakerho Liikkaria. Neuvolan järjestämälle Peppi ja Eemeli kerholle järjestettiin 
perheliikuntaa ja kesällä toimintaa leikkikentällä. Lisäksi järjestettiin erilaisia kilpailuja ja liikuntata-
pahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Elokuussa järjestettiin koululaisten yleisurheilukilpai-
luja. Kesällä lapsille järjestetyt uimakoulut ja jalkapallokoulu olivat suosittuja. Kuntalaisten aloittees-
ta kokeiltiin uimahallin pitämistä auki myös kesällä. Kesällä uimahallin käyttäjiä oli keskimäärin 25 
henkilöä/aukiolopäivä (2 pv/viikko). Kesällä järjestettiin myös muuta liikuntatoimintaa ja erilaisia 
tempauksia runsaasti kuten esim. rullaluistelutapahtuma ja pyöräilyrastitapahtuma. Kuntalaisilla oli 
myös mahdollisuus lainata liikuntavälineitä.  
 
Taivalvaaran hiihtokeskus toimi edelleen yrittäjävetoisesti. Liikuntatoimi tuki toimintaa järjestämällä 
hiihtokouluja ja muita tapahtumia. Kesällä Taivalvaaralla frisbeegolf oli suosittu laji kuten edellisinä-
kin kesinä. Seikkailupuistoa pidettiin auki kesällä kahtena päivänä viikossa ja lisäksi tilauksesta. 
Taivalvaaran maastoon suunniteltiin mobiili-suunnistusrata. Melontakeskuksessa järjestettiin melon-
takisoja ja siellä kävi melojia leirillä. Melontavälineiden vuokrausta oli melko runsaasti. Päätalopäi-
vien aikana melontakeskuksessa järjestettiin River Rock.  
 
Matkailu- ja tapahtumakoordinaattori keskittyi mm. maastopyöräolosuhteiden kehittämiseen. Reitte-
jä kartoitettiin noin 400 km ja ne pyritään suunnittelemaan siten, että niillä on mahdollista sekä pyö-
räily, patikointi että polkujuoksu. Kartoituksen myötä vahvistui käsitys siitä, että Taivalkosken maas-
toissa on iso potentiaali nousta valtakunnan parhaiden reitistöpaikkakuntien joukkoon. Taivalvaaran 
rinteeseen on myös suunniteltu alastulopyöräilyreittiä. Taivalvaaran seikkailupuistoissa tehtiin pieniä 
kunnostustöitä ja laajennettiin aktiviteettivalikoimaa, jotta se olisi myös matkailullisesti houkuttele-
vampi. Kuvamateriaalin keräämistä jatkettiin ja markkinointia sosiaalisessa mediassa tehtiin. Myös 
kohdennettua markkinointia perinteisessä mediassa tehtiin. Taivalkoskella vierailleille hollantilaisille 
matkailutoimijoille esiteltiin Taivalkosken luontoa ja liikuntamahdollisuuksia. Erityisesti heitä kiinnos-
tivat melontakeskuksen riverboogie ja seikkailupuiston QuikJump – vapaapudotus. Heille toimitettiin 
kuva- ja videomateriaalia käytettäväksi omassa markkinoinnissaan. Koordinaattori oli järjestämässä 
kesäkuussa myös ensimmäistä Suomi Meloo -tapahtumaa Taivalkoskella. Koordinaattori oli muka-
na myös Hossan kansallispuiston avajaisissa, jossa oli tapahtumatorilla esillä Taivalkosken osasto. 
Suunniteltiin ja järjesteltiin mm. näyttävää uuden vuoden tapahtumaa/talvikauden avajaisia Taival-
vaaran hiihtokeskukseen. Tapahtuma keräsi runsaasi osallistujia. Koordinaattori oli myös mukana 
eri tapahtumien järjestelyissä. Koordinaattorin erityisosaamista tarvittiin edelleen myös Taivalvaaran 
hiihtokeskuksen, seikkailupuiston ja melontakeskuksen toiminnoissa sekä liikunnanohjaajan sijaisen 
perehdyttämisessä laajaan liikuntatoimen kenttään. Ensi talvena on isoja talviurheilutapahtumia 
Taivalvaaran hiihtokeskuksessa, jotka vaativat koordinaattorin työpanosta. Seuraavalle kesälle on 
suunnitteilla maastopyöräily-/polkujuoksu- ja/tai rogaining-kilpailu.  
 
Uimaopetustoimintaa peruskoulun oppilaille annettiin edelleen. Kuudesluokkalaisten uimataitopro-
sentista jäätiin 5 % eli kahdella oppilaalla. Testiin osallistui 40 oppilasta. Oppilaiden harrastuneisuus 
vaihtelee vuosittain, mikä vaikuttaa omalta osaltaan tuloksiin. 
 
Järjestettiin Koillismaan kuntien yhteiset koululaisten hiihtokilpailut Taivalvaaralla. 
 
Oltiin aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -hankkeen suunnittelussa.  
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Työllistämisyksikkö 
 
Alkuvuodesta TE-toimiston osoittamien velvoitetyöllistettävien määrä oli poikkeuksellisen suuri. Tä-
män vuoksi työllistämistä jouduttiin kohdentamaan heihin ja etsimään heille sopivia työtehtäviä. Li-
säksi TE-toimiston kriteerit palkkatuen myöntämiseen kiristyivät ja tukijaksot lyhentyivät ja myös 
vaihtelivat vuoden aikana. Säädösmuutosten vuoksi työssäoloehdon täyttymiseen tarvittiin aikai-
sempaa pidempi ajanjakso, käytännössä 8 kuukautta (lukuun ottamatta velvoitetyöllistettäviä). 
Useiden työllistettyjen osalta palkkatukijakso ei riittänyt tähän, joten työjaksoa jouduttiin jatkamaan 
ilman palkkatukea. Myös työmarkkinatukimaksujen määrä nousi alkuvuonna aikaisemmin tehdyistä 
säädösmuutoksista johtuneen kuntien maksuosuuden lisääntymisen vuoksi. Edellä mainittujen 
muutosten vuoksi haettiin lisämäärärahaa työllistämiseen ja työmarkkinatukiin yhteensä 100.000 
euroa. Loppuvuodesta velvoitetyöllistettävien määrä kuitenkin väheni huomattavasti. Lisäksi loppu-
vuodesta työmarkkinatukimaksut lähtivät laskuun siten, että tukimaksuihin varatut määrärahat lopul-
ta alittuivat eikä niihin varattua lisämäärärahaa tarvittu. Lisämäärärahalla työllistettiin niin paljon 
henkilöitä kuin se oli loppuvuoden aikana käytännössä mahdollista. Vuoden aikana työllistettiin 
kunnan yksiköihin työllistämisyksikön kautta yhteensä 54 henkilöä. Työmarkkinatuella olevia oli 
vuoden lopussa 27 henkilöä, joten heidän määräänsä oli saatu huomattavasti vähennettyä. 
 
Työantajille maksettava kuntalisä on osoittautunut hyväksi ja vaikuttavaksi työllistämiskeinoksi ja 
sen puitteissa tehtiin 19 työllistämissitoumusta. Nuoria näistä työllistetyistä oli viisi. Myös pitempiai-
kaisia työsuhteita syntyi tämän työllistämistavan kautta tukijakson jälkeen. 
 
Lisäksi osallistuttiin kumppanina Taivalkosken Kuohu ry:n työllistämien pitkäaikaistyöttömien työllis-
tämisen ja ohjauksen tukemiseen. Työllistämisyksikkö maksoi 1/3 edellä mainitun työllistämisen 
kuntaosuudesta. 
 
Nuorten työpajassa toimittiin suunnitelman mukaisesti painottaen nuorten elämänhallintataitoja ja 
urasuunnittelua lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Nuoria työllistettäviä pajalle ei 
aina onnistuttu löytämään TE-toimiston kautta. Työpajatoimintaan saatiin valtionavustusta 43.000 
euroa. 
 
Ruokahuolto  
 
Kouluissa järjestettiin syyslukukaudella kokeiluna välipalatarjoilu. Kokeilu oli onnistunut ja välipala-
tarjoilua jatketaan määrärahojen puitteissa. Useista henkilöstömuutoksista huolimatta ruokahuollos-
sa ei ilmennyt merkittäviä häiriöitä. Asetetut tavoitteet saavutettiin. 
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Arviointikohteet/tunnusluvut 
 
Varhaiskasvatus 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2017 Toteutunut 
2017 

A. Uusien lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmien ja päivitysten määrä 

 
B. Käydyt lapset puheeksi -keskustelut  
  

% kaikista päivähoidon kirjoilla 
31.12.2017 olevista lapsista 
 
Yhteensä vuoden aikana käy-
dyt lp-keskustelut 

70 % 
 
 
30 keskuste-
lua 

66 % 
 
 
70 

Hoidossa olevien lasten lukumäärä lasten määrä 31.12.2017 130 106 

Hoitopäivien määrä päivähoidossa: 
 

   

osapäiväiset  toteutuneita hoitopäiviä/vuosi 3.800/vuosi 6.909 

kokopäiväiset toteutuneita hoitopäiviä/vuosi 9.800/vuosi 10.833 

 
Perusopetus 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2017 Toteutunut 

2017 

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 % 

7 % 

Erityisopetuksen määrä % koko tuntimäärästä enintään     
19 % 

16 % 

 
Toisen asteen koulutus 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 2017 Toteutunut 

2017 

Lukio:    

1. Oppimaan oppiminen:     

Oppilaiden sijoittuminen jatkokoulutukseen 
(opiskelupaikan vuoden loppuun mennessä 
saaneet) 

% keväällä kirjoittaneista 50 % 47 % 

Ylioppilaskirjoitusaineiden tulokset keskiarvo keväällä 3,8  4,3 

2. Keskeyttäneet yli kuukauden koulussa 
olleista keskeyttäneet % 

enintään 6,8 
% 

2 % 
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Kansalaisopisto 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 

2017 
Toteutunut 
2017 

1. Opetuksen tila:    

Opetustuntien määrä tuntia/vuosi vähintään 4.300 tuntia 4.698 

Opiskelijamäärä (kerran laskettuna) opiskelijoita/vuosi 850 opisk. 694 

2. Asiakastyytyväisyysindeksi indeksin ka ka 4 4,5 

3. Opetuksen uudistuminen    

Uudet opiskelijat (vrt. vuosi 2012) % opiskelijoista 5 % 17,4 % 

Uusia kursseja % kurssimäärästä 10 % ka 10 % 

4.Opetuksen saavutettavuus sivukylillä:    

Tarjottujen opetustuntien määrä sivukylillä tuntia/vuodessa sivukylillä 500 tuntia 920 

 
Kulttuuritoimi 

 
Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 

2017 
Toteutunut 
2017 

1. Kulttuuritilaisuudet    

Kulttuuritilaisuuksiin osallistuneiden määrä 
yhteensä 

osallistujia vuodessa 8.500 16.416 

Erikseen Päätalo-viikon tapahtumiin 
osallistuneet 

määrä vuodessa 5.200  7.091 

2. Hankkeitten määrä/kulttuurituottaja:    

Haetut paikalliset hankkeet hanketta/vuosi 6 - 

Haetut yhteistyöhankkeet hanketta/vuosi 1 2 

3. Päätalo-keskuksen kävijämäärä henkilöä/vuosi 5.000* 5.743 
  *sisältää myös taidenäyttelyissä kävijät 

 
Kirjastotoimi  

 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 
2017 

Toteutunut 
2017 

Lainaukset Lainausten määrä vuodessa 65.000 63.500* 

Käynnit Käyntien määrä vuodessa 38.000 38.983 

Verkkokäynnit Käyntien määrä vuodessa 30.000 ei tilast. 
 *tilastoinnissa muutoksia 
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Vapaa-aikatoimi 

 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 
2017 

Toteutunut 
2017 

1.Nuorisotilojen käyttö ja sivukylien nuoriso- ja 
liikuntatoiminta 

   

Nuorisotilojen käyttö:    

Nuorisotiloilla käynnit käynnit vuodessa 2.700 4.075 

Nuorisotilojen aukiolo aukiolopäivät vuodessa 130 125 

Sivukylien nuorisotoiminta toimintaa vuodessa   
kertaa vähintään  

8 8 

Kerhotoimintaa sivukylillä kerhoja vuodessa kertaa 
vähintään 

30 62 

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 kuudesluokka-
laisista 

90 % 85 % 

Uimahallikäyntien määrä ilman uimaopetusta määrä vuodessa 3.000 
 

3.975 

 
Työllistämisyksikkö 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite  
2017 

Toteutunut 
2017 

1. Työllistäminen    

Työmarkkinatuella olevien määrä henkilöä vuoden lopussa enintään 
40 

27 

 
Ruokahuolto 

 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 
2017 

Toteutunut 
2017 

1.Valmistuksen määrä valmistettuja aterioita 
vuodessa 

200.000 239.232 

2. Vanhusten ateriapalvelun ateriamäärä kotiin kuljetettujen ateri-
oiden määrä vuodessa 

5.500 7.462 

 
Oppilaat 
 

Arviointikohde Tunnusluku Tavoite 
2017 

Toteutunut 
2017 

Peruskoulutus oppilaiden määrä 20.9. 468 466 

Lukio oppilaiden määrä 20.9. 48 55 
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Talouden toteutuminen 
 

 
 

 
 
Toimintatuottoja saatiin yhteensä 76.824 € enemmän kuin oli arvioitu. Myyntituottoja kertyi 10.242 € 
enemmän lähinnä vapaa-aikatoimessa ja kulttuuritoimessa pääsy- ja osallistumismaksuja, joiden 
määrä riippuu tilaisuuksiin yms. osallistuvien määrästä. Maksutuottoja kertyi yhteensä 20.305 € 
enemmän kuin oli arvioitu. Päivähoitomaksut ylittyivät 21.975 € ja muissa yksiköissä tuli pieniä ali-
tuksia. Päivähoitomaksujen tulorajamuutokset ja lasten määrän muutos eivät vielä vuonna 2017 
vaikuttaneet aivan ennakoidusti maksujen määrään, vaikka maksutulot vähenivätkin 31.477 € edel-
lisestä vuodesta ja olivat nyt 202.275 €. Päivähoitomaksut tulevat kuitenkin 1.1.2018 lukien huomat-
tavasti pienenemään, koska sisarusten päivähoitomaksut alenevat niin, että ne ovat 50 % ensim-
mäisen sisaruksen hoitomaksusta, kun ne aikaisemmin ovat olleet 90 %. Tuet ja avustukset ylittyi-
vät 37.798 vaikka työllistämistuet alittuivat arvioon verrattuna 20.660 €, yhteensä työllistämistukia 
saatiin 123.283 €. Vastaavasti saatiin mm. perusopetukseen ryhmien pienentämiseen ja Liikkuva 
koulu -hankkeeseen valtionavustusta sekä NordPlus-hankkeen yhteistoimintakorvauksia yhteensä 
28.229 € ja kansalaisopiston uuteen Lake-hankkeeseen ym. 28.229 €, joita ei oltu voitu ennakoida 
talousarviossa. Lisäksi kulttuuritoimessa saatiin 3.508 € arvioitua enemmän avustuksia (museo-
avustus, venäläisten sodanaikaisten hautojen hoitoavustus). 
 
Toimintakulut alittuivat yhteensä 547.180 €. Henkilöstökuluissa tuli alitusta kaikissa yksiköissä, yh-
teensä 222.545 €. Eniten alitusta tuli päivähoidossa 102.442 €, koska lasten määrä väheni vuoden 
aikana, vaikkakin nousi jälleen aivan vuoden lopulla. Perusopetuksessa henkilöstökulut alittuivat 
42.238 € ja lukiossa 18.539, Koulujen alitukset johtuivat pääasiassa perusopetuksen tuntikehyksen 
pienentymisestä (ryhmien määrät) ja lukion oppilasmäärän/opetusryhmien muutoksesta. Kansalais-
opistossa alitusta tuli 12.143 €, mikä aiheutui eläkemenoperusteisten Kuel-maksujen arvioitua pie-
nemmästä toteutumisesta. Myös muissa yksiköissä toimittiin taloudellisesti ja niissä tuli pienempiä 
henkilöstömenojen alituksia. Palvelujen ostot alittuivat yhteensä 128.011 €. Suurin alitus tuli perus-
opetuksessa, jossa palvelujen ostot alittuivat 107.090 €. Näistä suurin alitus tuli matkustus- ja kulje-
tuspalveluissa, joissa alitusta tuli 88.338 €. Tämä johtui siitä, että koulukuljetuksia järjesteltiin uudel-
leen ja kahdessa linja-autojen koululaisvuorossa oli käytössä henkilökohtaiset matkakortit, joiden  
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 990 304            990 304 1 067 128,47 -76 824,47

TOIMINTAKULUT -9 461 304 -100 000 -9 561 304 -9 014 123,07 -547 180,93

TOIMINTAKATE -8 471 000 -100 000 -8 571 000 -7 946 994,60 -624 005,40

Poistot ja arvonalentumiset -63 458            -63 458 -59 654,24 -3 803,76

LASKENNALLISET ERÄT                                  -217 012,00 217 012,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 534 458 -100 000 -8 634 458 -8 223 660,84 -410 797,16

sisäiset erät

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 595 450            595 450 587 607,98 7 842,02

TOIMINTAKULUT -1 136 040            -1 136 040 -1 136 593,14 553,14

TOIMINTAKATE -540 590 -540 590 -548 985,16 8 395,16

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -540 590 -540 590 -548 985,16 8 395,16
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käyttö myös alensi jonkin verran kustannuksia. Muissa palveluissa kuten esim. ICT-palveluissa, 
toimisto- ja asiantuntijapalveluissa, majoitus- ja ravitsemispalveluissa sekä koulutusmatkoissa tuli 
myös pienempiä alituksia. Asiakaspalvelujen ostoissa tuli alitusta yhteensä 16.229 €. Asiakaspalve-
lujen ostojen määrään vaikuttaa mm. vieraaseen kuntaan sijoitettujen tai muutoin vieraassa kun-
nassa koulua käyvien oppilaiden määrä/ikä ym. Näitä ei voida arvioida tarkasti etukäteen, koska 
muutoksia voi tulla myös kesken vuoden. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät yhteensä 28.616,35 
€, mutta toisaalta muut toimintakulut alittuivat. Maksetut avustukset alittuivat yhteensä 126.313 €.  
 
Alitusta tuli lasten kotihoidontukimaksuissa 48.538, yritystuissa (työllistämisen kuntalisä) 32.411 € ja 
työmarkkinatuen kuntaosuudessa 55.299 €. Edellä mainittujen tukien määrät riippuvat monesta eri 
tekijästä, myös kunnasta riippumattomista tekijöistä, joten niiden määrää on vaikea ennakoida. 
Työmarkkinatukien määrään onnistuttiin vaikuttamaan aktiivisella työllistämisellä siten, että työ-
markkinatukimaksut lähtivät vuoden aikana laskuun ja määräraha lopulta alittui. Vuokrat alittuivat 
8.621 €, koska mm. Tenavatupa muutti pois vuokratiloista, kansalaisopiston tilavuokrat olivat enna-
koitua pienemmät ja kopiokoneiden sekä tietokoneiden leasingvuokrat olivat ennakoitua pienem-
mät. Muut toimintakulut alittuivat yhteensä 98.926 €. Esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen 
sekä matkailu- ja tapahtumakoordinointiin oli varattu eri tapahtumia yms. varten määrärahaa muihin 
toimintakuluihin, mutta kyseiset menot ovat kirjautuneet toteutuksen mukaisille tileille. Lisäksi esim. 
työllistämisyksikössä oli varattu määrärahaa mahdolliseen työllistämishankkeeseen. Kansalaisopis-
tolle on puolestaan kirjautunut hankkeisiin liittyviä menoja muihin toimintakuluihin. 
 
Vuonna 2017 toimintakate oli -7.946.994 €, kun se edellisenä vuonna oli -8.178.301 €. 
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Tekninen lautakunta 
 
Toiminnan sisältö ja painoalueet 
 
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 
- maankäytön suunnittelu/kaavoituksen valmistelut 
- liikuntapaikat ja reitistöt (mm. hiihtokeskus, melontakeskus, vaelleusreitit) 
- 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 
 
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 (palvelu siirtynyt ympäristönsuojelulain muututtua Kuu-

samon kaupungille) 
- ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävien rahoitus (toiminta toteutetaan osto-

palveluna Kuusamosta 
 

Teknisten palveluiden toimintaympäristössä tapahtuu lähivuosina merkittäviä muutoksia. Maakun-
tahallinnon uudistukset sote-ratkaisuineen heijastuvat myös teknisen toimen järjestämiin tukipalve-
luihin. Toisen merkittävän muutoksen aiheuttaa kunnan myymien palveluiden yhtiöittämistarkaste-
lut. 
 
Kunnan teknistä toimialaa on kehitetty pitkäjänteisesti palvelukeskus -ajatuksella. Linjaus on ollut 
kirjattuna myös kunnan palvelustrategiaan. Kuntasuunnitelmaan kirjatut toimialan painopisteet ja 
tavoitteet tukevat strategiassa linjattuja konsernin painopistealueita. Toiminnan kehittämisellä, kus-
tannusten toimintayksikkölähtöisellä kohdentamisella ja seurannalla pystytään palvelutuotanto so-
peuttamaan kysyntään ja resursseihin. Tärkeää on myös ennakoida sektorin tulevaisuuteen vaikut-
tavat asiakkuudet ja niissä tapahtuvat muutokset.  
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Kunnat ovat 90-luvun laman jälkeen hoitaneet perusinvestointinsa lähes kokonaan ilman valtion 
rahoituksia. Kunnan investointitarpeet suuntautuvat pääosin rakennetun kunnallistekniikan ja ra-
kennuskannan saneeraus- ja uusinvestointien alueelle. Taivalkosken kunta on kuitenkin omarahoit-
teisestikin kohtuullisesti pystynyt hoitamaan investointitarpeet ja varsinkin kunnallisten laitosten 
osalta on huolehdittu, että korjausvelkaa ei syntyisi. Kunta on ottanut myös merkittävää vastuuta 
alempiasteisen tieverkon ylläpidon rahoituksesta valtion vetäytymisen jälkeen. 
 
EU-rahoitusta markkinoidaan yleisesti saatavilla olevana rahoitusmuotona, mutta tarkempi ohjeistus 
ko. rahoitusten osalta on ollut sellainen, että EU-rahoitusta on saatu lähinnä yleishyödyllisiin ja kehi-
tyshankkeisiin sekä elinkeinopoliittisin perustein toteutettaviin hankkeisiin. 
 
Toimialan henkilöstön ikärakenne on edelleen suppea ja keski-ikä korkea. Eläköityminen ei tapahdu 
kaavamaisesti laskettujen eläkkeelle siirtymisaikojen puitteissa vaan usein erilaisina ”ennenaikaisi-
na” eläkkeelle siirtymisinä. Keski-iän noustessa erilaiset työperäiset sairaudet ovat lisääntymään 
päin. Henkilöstöpolitiikka on entistä suurempi haaste henkilöstön edelleen ikääntyessä. Toimialalla 
suoritetaan ennakoivaa ja joustavaa rekrytointia ja käytännön työhyvinvointitoimenpiteitä työvoima-
resurssin turvaamiseksi. 
 
Viranomaistehtäviin liittyen toimintaympäristössä on tapahtunut muun muassa seuraavia muutoksia: 
 
Merkittäviä toimintaympäristön muutoksia ovat muun muassa uudisrakentamisen energiamääräys-
ten muutokset, jotka tulivat voimaan 2012. Lisäksi energiamääräykset ovat laajentuneet koskemaan 
myös rakennusten peruskorjaushankkeita. Rakennustuoteasetus on tullut voimaan 1.7.2013 ja sen 
seurauksena lähes kaikkia rakennustuotteita koskeva CE-merkintä on tullut pakolliseksi. Rakennus-
valvonnan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennushankkeissa käytetään CE-merkinnällä varus-
tettuja tuotteita. 
 
Rakennusvalvonnalle on annettu tehtäväksi valvoa kotitalouksien ilmoitusvelvollisuuden noudatta-
mista verohallinnolle rakennustyössä käytetyistä työntekijöistä ja urakoitsijoista. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee 1.7.2014 jälkeen tehtäviä luvanvaraisen rakennustyön käyttöönotto- tai loppukatselmuksia. 
 
Sähköinen asiointi (Lupapiste) on otettu käyttöön maaliskuussa 2016. Lupapiste on sähköinen asi-
ointipalvelu, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuk-
sessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Lupapiste koostuu neuvontapalvelusta ja ha-
kemuspalvelusta. Sähköisestä dokumenttien hallintaohjelmasta on tehty hankintapäätös 24.9.2015. 
Vuoden 2016 aikana on rakennusvalvonnan olemassa oleva lupa-arkisto suuremmalta osalta muu-
tettu sähköiseen muotoon. Tämä sähköinen arkisto toimii käyttöarkistona. Uudemmat luvat 2011 ja 
sen jälkeen haetut digitoidaan Lupapisteen pysyväisarkistoon, joka on arkistolaitoksen hyväksymä 
pysyväisarkisto. Vuoden 2017 alusta on viety kaikki luvat tähän Lupapisteen arkistoon myös paperi-
set lupahakemukset.  
 
Asetus haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä tuli voimaan vuoden 2017 alusta ja vanhat jäte-
vesijärjestelmät tulee saattaa asetuksen 157/2017 mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Uudisraken-
tamista ja merkittäviä peruskorjauksia asetus on koskenut heti sen voimaan tultua. 
 
Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun alueellista yhteistyötä koskevat päätökset Kuu-
samon, Posion ja Taivalkosken kesken on tehty kunnissa ja uusi valvontayksikkö on aloittanut vuo-
den 2011 alusta. Viranomaistehtävien hoito on siirtynyt uudelle yksikölle. 
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Toimialan kehittämistä on jatkettu tukipalveluyksikkö -linjauksella. Toimialalla pyritään hakemaan 
toimintayksikkökohtaista asiakkuuksiin perustuvaa rahoitusrakennetta. Toimiala tuottaa merkittä-
vässä määrin kunnan sisäisiä tukipalveluja toisten hallintokuntien käyttöön esimerkkinä kiinteistön-
hoito, joka sitoo toimialan henkilöstöresursseista yli puolet. Toisena selkeänä palvelukokonaisuute-
na ovat liikelaitostyyppiset palvelut (lämpö, vesi, jätehuolto), joiden kustannukset kokonaisuudes-
saan katetaan asiakasmaksuin. Kolmantena kokonaisuutena ovat pääosin verorahoituksella tuote-
tut/ostetut palvelut kuten kaavoitus, palo/pelastus, tienpito, puistot, yleiset alueet, liikuntapaikat ja 
reitistöt.  
 
Liikelaitostyyppisillä toiminnoilla (kaukolämpö- ja vesilaitos) toimintaperiaatteena on kustannusvas-
taavuus, toimintavarmuus ja kohtuullisen koron tuottaminen omistajan sijoittamalle pääomalle. Tuot-
teiden hintaan kohdennetaan kaikki kustannusten osatekijät tariffilaskennassa. Lisäksi tariffeissa 
otetaan huomioon laitosten investointitarpeet, joten laitosten investointiohjelmat katetaan kuluttaja-
maksuista, eivätkä laitokset näin ollen rasita kunnan taloutta. Liikelaitosten osalta yksi suunnittelu-
kauden painopiste on valmiussuunnittelun pitäminen ajan tasalla ja tehokas varautuminen arjen 
poikkeustilanteisiin. 
 
Kaava-alueen lievealueiden jätevesiasioiden ratkaisu on saatettu päätökseen 2015 liittämällä ne 
taajaman puhdistamon piiriin. Ensimmäinen vaihe toteutettiin 2013 Jänispalon suunnan liittämisenä 
ja toinen vaihe 2014 Asutusalueen suunnan liittämisenä. Loput lähialueet on liitetty 2015. Seuraava 
merkittävä kehityskohde on taajaman varavedenottamohanke. 
 
Kaukolämmön markkina-asema on ollut viime vuosina erittäin hyvä. Kunnassa on 90-luvulta saakka 
tehty vuosittain lämpöverkoston saneeraustöitä ja pääosa runkolinjoista ja osa talolinjoista on uudis-
tettu eli niin sanottua ”korjausvelkaa” ei ole. Varautumisen osalta linjaston varrella oleva LK1 (6 
MW) on varmistettu 2013 omalla sähkögeneraattorilla ja Taivalkosken Voima Oy rakensi vuoden 
2017 aikana generaattorilla toimivaa varautumistehoa myös teollisuusalueen päävoimalaan. 
 
Kunnan lämpölaitos tekee tiivistä yhteistyötä yhtiöitetyn lämmöntuotannon (Taivalkosken Voima Oy) 
kanssa. 
 
Tienpito toteutetaan palvelustrategian linjausten mukaisesti. Tiekuntien hallinto on kertaalleen saa-
tettu kunnan toimesta ajan tasalle ja tiekuntien kanssa kunnalla on hoitosopimukset. Tiekuntien 
toiminnan aktiivisuutta pyritään edesauttamaan. 
 
2008 kilpailutettiin teiden hoito yhdessä Pudasjärven kaupungin, Taivalkosken kunnan ja Tielaitok-
sen kanssa. Kilpailuttamisen jälkeen tehtiin sopimus 5-vuotisesta hoidon alueurakasta. Hoitourakka 
jatkui 5-vuotissopimuksen mukaan syksyyn 2013. Uusi kilpailutus seuraavalle 5-vuotisjaksolle toteu-
tettiin kevättalvella 2013. Nykyinen hoitourakka päättyy syksyllä 2018. Osapuolet valmistelivat ker-
tomusvuonna uutta kilpailutusta. 
 
Taivalkosken kunnan yhdyskuntajäte ruvettiin toimittamaan Oulun kaupungin jätteenpolttolaitokselle 
1.1.2013. Vuositasolla jätettä toimitetaan polttoon noin 800 – 900 tn. Kunnan Matovaaran jätease-
malle perustettiin polttokelpoisen jätteen välivarastointipaikka, josta jäte toimitetaan Oulun energia-
laitokselle. 
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Biojätteen erilliskeräys lopetettiin myös 1.1.2013 ja nykyisin biojäte menee polttokelpoisen jätteen 
mukana Ouluun. Poltettavaksi tai muuhun hyötykäyttöön kelpaamaton jäte toimitetaan edelleen 
Kuusamon kaatopaikalle. Tuottajavastuu laajentui 2016 ja esimerkiksi kartongin osalta valtakunnal-
linen toimija järjestää kierrätyksen. 
 
Palo- ja pelastustoimintaa Taivalkoskella hoitaa Oulun kaupungin liikelaitos. Väestönsuojelu- ja 
valmiustehtäviä on merkittävässä määrin myös kunnalla. Nyt valmistelussa olevassa aluehallinnon 
uudistuksessa kaavaillaan palo-pelastustoimen uudelleen organisointia merkittävästi laajempiin 
kokonaisuuksiin. 
 
Rakennusvalvonnan osalta uudistetut energiamääräykset ja rakennustuoteasetus tuovat perehdyt-
tämistarvetta rakennushankkeeseen ryhtyville, pääsuunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. Aloi-
tuskokousten merkitys korostuu entisestään ja niiden pitämisen tarve laajenee myös pienempiin 
rakennushankkeisiin. 
 
Uudistettu rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä suoritettavat maksut on otettu käyt-
töön 1.3.2016. Taksa on tarkasteltava uudestaan vuoden 2018 aikana, kun sähköiseen asiointiin 
liittyvien maksujen vaikutus taksoihin on paremmin selvillä. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Yleistä: 
 
Seurattu tulevan sote-aluehallintoratkaisun vaikutukset toimialan palvelutuotantoon; Selvitykset 
täsmentyvät lisätietojen myötä. Valtiollinen aikataulu jatkunut vuodella. Suoritettu rekrytointeja hen-
kilöstön kapean/korkean ikähaitarin tilanteessa palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.  
 
Toiminnassa ei ollut merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen eikä nykyiseen v 2018 käyttösuun-
nitelmaan. 
 
Kaavoituksessa valmisteltu ydinkeskustan asemakaavan muutosta (luonnos valmistunut) ja taaja-
man yleiskaavan päivitystä. 
 
Liikenne- ja yleiset alueet: 
 
Edetty suunnitellulla uralla. Toteutettu yhteistyössä ELY:n ja Pudasjärven kaupungin kanssa tei-
denhoitourakan kilpailuttamisen valmistelu. Reitistökartoitusta tehty ja maastopyöräreitistöä toteu-
tettu. 
 
Liikelaitosmaiset palvelut: 
 
(Vesilaitos, kaukolämpölaitos, jätehuolto, varasto ja konekeskus) Edetty suunnitellulla uralla. Kun-
nan lämpö- ja vesilaitoksilla on jo aikaisempina vuosina kriittisimpiä toimintoja varustettu varajärjes-
telmillä. Kertomusvuonna on varustautunut myös Taivalkosken Voima Oy tuottamaan kriittisiin toi-
mintoihinsa sähköenergian aggregaatilla. 
 
Vuoden kuluessa on kunnalla ollut verkkoyhtiön (Caruna) kanssa tapaamisia laajemman toimitus-
varmuuden tiimoilta ja alustava kartoitus kunnan itse varmistettavista kohteista on tehty jatkosuun-
nittelun 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. 
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Kunnan rakennukset: 
 
Edetty suunnitellulla uralla. Opetuskäytöstä aikaisemmin vapautuneiden ammattikoulun tilojen osal-
le on saatu melko kattavasti käyttöä. Merkittävässä määrin toteutettu sisäilmaselvityksiä, toimenpi-
desuunnittelua ja toimenpiteitä. Tehty laajasti ilmastoinnin huolto- ja parannustöitä vuoden kulues-
sa. 
 
Rakennusvalvonta: 
 
Edetty suunnitellulla uralla. Toiminnassa ei ole merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen eikä ny-
kyiseen v:n 2018 käyttösuunnitelmaan. Lupamäärä tammi-joulukuu on 170 kpl sisältäen toimenpi-
deilmoitukset. Rakennustarkastaja jäi eläkkeelle keväällä 2017 ja uusi tarkastaja aloitti tehtävät ke-
sällä 2017. 
 
 2014 2015 2016 2017 

Rakennusluvat 129 147 220 170 

Valmistuneet asunnot 13 7 7 29 

Valmistuneet/käyttöönotetut rakennukset 73 47 84 50 

Suunnittelutarveratkaisut 0 2 0 1 

Poikkeamislupien lausunnot 15 6 12 6 

Maisematyöluvat 2 5   3 1 

 

Toiminnan muu toteutuminen 
 
Mustavaaraan suunnitellun kaivosalueen alueen kaavat (yleiskaava ja asemakaava) valmistuivat 
2015. Myös Taivalvaaran alueen kaavat ja teollisuusalueen kaavat ovat äskettäin uudistetut ja ajan 
tasalla. Ydinkeskustassa valmistui 2016 kaavamuutoksella rivitalorakentamiselle uusia rakennus-
paikkoja koulukeskuksen ja vanhan myllyn alueelle. Ydinkeskustan kaavamuutos valmistui kerto-
musvuonna luonnosvaiheeseen. Ko. kaava-muutoksella on tarkoituksena kaavan päivittämisen li-
säksi myös kaavallisesti pohtia keskustan elävänä säilymistä nykyisessä kaupan ja liiketoiminnan 
murrostilanteessa. Taajamassa on käynnissä myös yleiskaavan uudistaminen.  
 
Talouden toteutuminen 
 

 

 

  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama

muutos 2017                 

TEKNINEN TOIMI

KÄYTTÖTALOUS                                                                           

TOIMINTATUOTOT 2 844 310            2 844 310 2 705 881,06 138 428,94

TOIMINTAKULUT -5 300 210            -5 300 210 -5 101 568,30 -198 641,70

TOIMINTAKATE -2 455 900 -2 455 900 -2 395 687,24 -60 212,76

Poistot ja arvonalentumiset -1 560 008            -1 560 008 -1 528 653,54 -31 354,46

LASKENNALLISET ERÄT                                  -121 710,00 121 710,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 015 908 -4 015 908 -4 046 050,78 30 142,78

sisäiset erät

TEKNINEN TOIMI

KÄYTTÖTALOUS                                                             

TOIMINTATUOTOT 1 885 090            1 885 090 2 010 456,96 -125 366,96

TOIMINTAKULUT -428 800            -428 800 -578 235,09 149 435,09

TOIMINTAKATE 1 456 290 1 456 290 1 432 221,87 24 068,13

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 456 290 1 456 290 1 432 221,87 24 068,13
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Lautakunta pysyi hyvin raamibudjetissa ja nettomenot toteutuivat kertomusvuonna 97,5 %. 
Rakennusten osalta vuosi toteutui vuokratulojen osalta hyvin. Palkkausmenoissa syntyi 
merkittävä alitus, koska toimialan henkilöstöä työskenteli merkittävässä määrin investointi-
kohteilla ja lisäksi henkilöstön eläköityminen on isompaa suhteessa rekrytointiin. 
Investoinnit 

Investointeja ja työohjelmia on valmisteltu ja toteutettu kuntasuunnitelman mukaisesti. Lau-
takunta on hyväksynyt tarkeohjelmia tarpeellisiin investointiohjelman osioihin. Painopiste 
EAKR-rahoituksessa on siirtynyt elinkeinopoliittiseen suuntaan, joten kunnan investoinneille 
on yhä vaikeampaa saada EU-rahoitusta. 

Nykyinen tukirahoitus investoinneille on jo hakuvaiheessa monitahoisesti rahoittajien selvit-
telyssä, joten useiden hankkeiden osalta rahoituspolut ovat kestoltaan pitkiä. Rahoitusten 
pitkällinen käsittely aiheuttaa aikataulumuutoksia hankkeisiin ja pääosin aikataulut pyrkivät 
jatkumaan. 
 
2017 oli edelleen vilkas investointivuosi. Kunta on mukana monissa yhtiöitään ja osakkuus-
yhtiöitään koskevissa investointihankkeissa. Kiinteistö Oy Siikataival toteutti rivitalohank-
keen. Terveyskeskuksen saneerauksen 3-vaihe valmistui. Taivalvaaran hiihtokeskuksen 
asuntovaunualueen 1-vaihe valmistui. Kunnallistekniikan puolella on toteutettu mittava 
EAKR-osarahoitteinen tien rakennushanke teollisuusalueelle. Alueelle toteutettiin uudistetun 
kaavan mukaisia liikennejärjestelyjä mm. uuden pääsytien rakentaminen teollisuusalueelle 
Posiontieltä Telatek Oy:n läheisyydestä. Ko. teollisuusalueen investoinneille saatiin merkit-
tävä EU (EAKR)- rahoitus.  

Kohdassa ”Investointien toteumavertailu” on tarkemmin kuvattu vuoden kohteet ja toteuma. 
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Tytäryhtiöt 
 
 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskus 
 
Yhtiön toimialana on hallita Taivalkosken kunnalta vuokrattua korttelia ja omistaa sille rakennettua 
monitoimirakennusta. Kohde käsittää hotelli-ravintolan ja kunnallisen uimahallin.  
 
Vuonna 2017 on tehty kuntokartoitukset ja niiden pohjalta laaditaan PTS peruskorjausohjelma. 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskuksen tiloissa on tehty vuosittain merkittävä määrä vuosihuolto- ja 
kunnostustöitä kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Kiinteistöyhtiön palveluksessa ei ole ollut 
päätoimista henkilökuntaa. 
 
 Talous 

  
  
  
Kiinteistö Oy Siikataival 
 
Yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistöjä sekä ylläpitää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Taivalkoskella. 
Yhtiö omistaa huoneistoja 237 kappaletta; huoneistoala yhteensä 13 534 m².   
 
Uudiskohteena valmistui Puistola –rivitalo, joka käsittää 10 huoneistoa. Muiden kiinteistöjen 
huoneistoille on tehty pintakorjauksia sekä muita kuntoarvion mukaisia vuosittaisia korjauksia. 
Vuosittaiset korjaustarpeet  tulevat lisääntymään kiinteistöjen ikääntyessä. Kunnan asukasluvun 
pienentyessä asuntojen käyttöaste heikentyy ja luo haastetta yhtiön taloudelle. Yhtiön 
palveluksessa ei ole työsuhteessa olevaa henkilökuntaa.   
 
 Talous 

  
 
  

2017 2016

Liikevaihto 193 548 172 715

Liikevoitto (-tappio) 59 67

Tilikauden tulos 1 -1

Oma pääoma 2 169 399 2 169 398

Vieras pääoma 47 023 37 922

2017 2016

Liikevaihto 1 318 520 1 265 337

Liikevoitto/Käyttökate 391 703 87 966

Tilikauden tulos -12 474 -3 425

Oma pääoma 1 328 364 1 340 838

Vieras pääoma 4 004 980 3 893 604
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Taivalkosken Kyläverkot Oy 
 
Yhtiö on perustettu vuonna 2013. Yhtiön omistus palautettiin Taivalkosken kunnalle syksyllä 2017, 
kun todettiin, että kuntaomistus on laajakaistarahoituksen kokonaistaloudellisuuden kannalta paras 
vaihtoehto. Taivalkosken Kyläverkot Oy:n tarkoituksena on rakentaa tilaajayhteysverkko Taivalkos-
ken kunnan alueella sekä hallinnoida tätä verkkoa. Verkon rakentamiseen on saatu rahoitusta Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 ja 
ohjelmasta 2014-2020.  
 
Runkoverkon rakentamisesta on vastannut Kairan Kuitu Oy.  Taivalkosken Kyläverkot Oy:n osalta 
rakentaminen painottui vuosiin 2014 – 2016. Vuonna 2017 rakennettiin enää yksittäisiä kesken jää-
neitä liittymiä. Runkoverkon osalta Kairan Kuitu Oy sai verkon valmiiksi vuoden 2015 loppuun men-
nessä. Taivalkosken Kyläverkot Oy:llä ja Kairan Kuitu Oy:llä on sopimus tilaajayhteysverkon käytös-
tä. 
 
 

Talous 

 
 
 
Kiinteistö Oy Taivalkosken Hallit 
 
Yhtiö omistaa ja hallitsee kiinteistön rakennuksineen. Tilat on vuokrattu konepajatoimintaan ja sitä 
palvelevaan toimintaan. Kunnan omistusosuus on 84,02%. 
 
 Talous 

  
  

2017 2016

Liikevaihto 11 000

Liikevoitto (-tappio) -39 698 -37 966

Tilikauden tulos -89 454 -114 098

Oma pääoma -377 436 -287 982

Vieras pääoma 1 817 370 1 965 701

2017 2016

Liikevaihto 385 000 420 000

Liikevoitto (-tappio) 128 680 187 217

Tilikauden tulos 108 581 107 102

Oma pääoma 1 728 509 420 999

Vieras pääoma 527 340 1 792 768
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2.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama    Käyttö-

muutos muutosten 2017                     %      

jälkeen

   ulkoinen/sisäinen

                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                           

   Myyntituotot                       3 992 050               3 992 050 3 977 288,38 14 761,62 99,6

   Maksutuotot                        1 448 590               1 448 590 1 527 740,90 -79 150,90 105,5

   Tuet ja avustukset                 343 844               343 844 385 522,57 -41 678,57 112,1

   Muut toimintatuotot                2 403 510 2 403 510 2 387 460,72 16 049,28 99,3

  TOIMINTATUOTOT                      8 187 994 8 187 994 8 278 012,57 -90 018,57 101,1

  TOIMINTAKULUT                                                                                                            

   Henkilöstökulut                    -16 824 536 -70 000 -16 894 536 -15 914 557,09 -979 978,91 94,2

   Palvelujen ostot                   -12 388 470 -755 000 -13 143 470 -13 189 026,88 45 556,88 100,3

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      -3 038 034               -3 038 034 -3 247 287,29 209 253,29 106,9

   Avustukset                         -1 208 290 -42 700 -1 250 990 -1 418 412,43 167 422,43 113,4

   Muut toimintakulut                 -2 506 439 -2 506 439 -2 388 414,96 -118 024,04 95,3

  TOIMINTAKULUT                       -35 965 769 -867 700 -36 833 469 -36 157 698,65 -675 770,35 98,2

  TOIMINTAKATE                        -27 777 775 -867 700 -28 645 475 -27 879 686,08 -765 788,92 97,3

  Verotulot                           11 520 000               11 520 000 11 925 738,19 -405 738,19 103,5

  Valtionosuudet                      18 350 000               18 350 000 18 337 569,00 12 431,00 99,9

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                   

   Korkotuotot                        6 000               6 000 -264,50 6 264,50 -4,4

   Muut rahoitustuotot                119 258               119 258 147 211,93 -27 953,93 123,4

   Korkokulut                         -81 258               -81 258 -75 407,31 -5 850,69 92,8

   Muut rahoituskulut                                          -5 762,24 5 762,24 -100,0

  Rahoitustuotot ja -kulut            44 000               44 000 65 777,88 -21 777,88 149,5

  VUOSIKATE                           2 136 225 -867 700 1 268 525 2 449 398,99 -1 180 873,99 193,1

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                              

   Suunnitelman mukaiset poistot      -1 880 000               -1 880 000 -1 825 655,47 -54 344,53 97,1

  Poistot ja arvonalentumiset         -1 880 000               -1 880 000 -1 825 655,47 -54 344,53 97,1

  Satunnaiset tuotot ja kulut                                                                                

   Satunnaiset kulut                  -440 000               -440 000 -424 437,52 -15 562,48 96,5

  Satunnaiset tuotot ja kulut         -440 000               -440 000 -424 437,52 -15 562,48 96,5

  TILIKAUDEN TULOS                    -183 775 -867 700 -1 051 475 199 306,00 -1 250 781,00 -19,0

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                                                        

   Poistoeron muutos                  12 000               12 000 11 477,60 522,40 95,6

  Varausten ja rahastojen muutokset   12 000               12 000 11 477,60 522,40 95,6

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -171 775 -867 700 -1 039 475 210 783,60 -1 250 258,60 -20,3
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TA2017 TA2017 TA2017 Toteutuma        Poikkeama    Käyttö-

muutos muutosten 2017                     %      

jälkeen

   ulkoinen

                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                           

   Myyntituotot                       2 947 030               2 947 030 2 790 520,79 156 509,21 94,7

   Maksutuotot                        1 448 590               1 448 590 1 527 740,90 -79 150,90 105,5

   Tuet ja avustukset                 343 844               343 844 385 522,57 -41 678,57 112,1

   Muut toimintatuotot                965 490 965 490 973 794,06 -8 304,06 100,9

  TOIMINTATUOTOT                      5 704 954 5 704 954 5 677 578,32 27 375,68 99,5

  TOIMINTAKULUT                                                                                                         

   Henkilöstökulut                    -16 824 536 -70 000 -16 894 536 -15 914 557,09 -979 978,91 94,2

   Palvelujen ostot                   -11 609 600 -755 000 -12 364 600 -12 338 711,10 -25 888,90 99,8

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat      -2 771 884            -2 771 884 -2 910 835,48 138 951,48 105,0

   Avustukset                         -1 208 290 -42 700 -1 250 990 -1 418 412,43 167 422,43 113,4

   Muut toimintakulut                 -1 068 419            -1 068 419 -974 748,30 -93 670,70 91,2

  TOIMINTAKULUT                       -33 482 729 -867 700 -34 350 429 -33 557 264,40 -793 164,60 97,7

  TOIMINTAKATE                        -27 777 775 -867 700 -28 645 475 -27 879 686,08 -765 788,92 97,3

  Verotulot                           11 520 000            11 520 000 11 925 738,19 -405 738,19 103,5

  Valtionosuudet                      18 350 000            18 350 000 18 337 569,00 12 431,00 99,9

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                                                           

   Korkotuotot                        6 000            6 000 -264,50 6 264,50 -4,4

   Muut rahoitustuotot                58 000            58 000 89 414,28 -31 414,28 154,2

   Korkokulut                         -20 000            -20 000 -17 609,66 -2 390,34 88,0

   Muut rahoituskulut                                                  -5 762,24 5 762,24 -100,0

  Rahoitustuotot ja -kulut            44 000            44 000 65 777,88 -21 777,88 149,5

  VUOSIKATE                           2 136 225 -867 700 1 268 525 2 449 398,99 -1 180 873,99 193,1

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                        

   Suunnitelman mukaiset poistot      -1 880 000            -1 880 000 -1 825 655,47 -54 344,53 97,1

  Poistot ja arvonalentumiset         -1 880 000            -1 880 000 -1 825 655,47 -54 344,53 97,1

  Satunnaiset tuotot ja kulut                                                                                     

   Satunnaiset kulut                  -440 000            -440 000 -424 437,52 -15 562,48 96,5

  Satunnaiset tuotot ja kulut         -440 000            -440 000 -424 437,52 -15 562,48 96,5

  TILIKAUDEN TULOS                    -183 775 -867 700 -1 051 475 199 306,00 -1 250 781,00 -19,0

  Varausten ja rahastojen muutokset                                                                               

   Poistoeron muutos                  12 000            12 000 11 477,60 522,40 95,6

  Varausten ja rahastojen muutokset   12 000            12 000 11 477,60 522,40 95,6

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ            -171 775 -867 700 -1 039 475 210 783,60 -1 250 258,60 -20,3
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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 -600 000 250 000 -350 000 -372 247,99 22 247,99

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -600 000 250 000 -350 000 -372 247,99 22 247,99

Terveyskeskuksen peruskorjaus käsitti muun muassa poliklinikan peruskorjauksen loppuunsaattamisen ja

pihojen kunnostuksen.

Määrärahan vähennys, 250.000 euroa, aiheutui siitä, että valtuuston päätöksellä 29.1.2018 § 8 määrärahaa 

siirrettiin 100.000 euroa Kirkonkylän alakoulun saneeraukseen ja 150.000 euroa entisen ammattikoulun

tilojen saneeraukseen.

Talonrakennus/sosiaali- ja terveystoimi

Muut sosiaali- ja terveystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -60 000 0 -60 000 -25 987,59 -34 012,41

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -60 000 0 -60 000 -25 987,59 -34 012,41

Määräraha varattiin terveyskeskuksen henkilökunnan asuntolan ja palvelukeskus Katajan peruskorjaukseen.

Katajassa tehtiin asuntojen kunnostuksia.

Talonrakennus/Sivistystoimi

Yläkoulun remontti (hallinto-osa)

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -10 000 -10 000 -34 476,98 24 476,98

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -10 000 0 -10 000 -34 476,98 24 476,98

Tehtiin laajasti ilmastoinnin kunnostuksia ja kolmeen luokkaan vaihdettiin lattiapäällysteet.

Talonrakennus/Sivistystoimi

Alakoulun saneeraus (vanha osa)

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -500 000 -100 000 -600 000 -520 434,47 -79 565,53

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -500 000 -100 000 -600 000 -520 434,47 -79 565,53

Määrärahan lisäys, 100.000 euroa, aiheutui siitä, että valtuuston päätöksellä 29.1.2018 § 8 kohteeseen

siirrettiin 100.000 euroa määrärahaa kohteesta Terveyskeskuksen peruskorjaus.

Toteutettiin alakoulun vanhan osan remontin 1-vaihetta.



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

101 

 

 
 
  

Talonrakennus/Sivistystoimi

Muut sivistystoimen kohteet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -60 000 -60 000 -45 128,16 -14 871,84

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -60 000 0 -60 000 -45 128,16 -14 871,84

Määräraha varattiin pienkaukaloa ja ruokahuollon kalusteita varten. Määrärahalla uusittiin keskuskeittiön

uuni ja hankittiin pienkaukalo.

Talonrakennus/Kiinteistöt

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -105 000 -150 000 -255 000 -246 935,86 -8 064,14

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -105 000 -150 000 -255 000 -246 935,86 -8 064,14

Määräraha varattiin entisen ammattikoulun tilojen saneerausta varten uusiokäyttöön, B-talon ulkopuolisia

saneeraustöitä varten ja kiinteistöjen energiataloustoimenpiteitä varten.

Määrärahan lisäys, 150.000 euroa, aiheutui siitä, että valtuuston päätöksellä 29.1.2018 § 8 kohteeseen

siirrettiin 150.000 euroa määrärahaa kohteesta Terveyskeskuksen peruskorjaus.

Määrärahalla tehtiin entisissä ammattikoulun tiloissa saneeraus- ja muutostöitä monien uusien toimintojen

tarpeisiin (panimo, kuntosali, Tolokuntupa, päiväkoti, asuntola-ravintola -yritys).

Talonrakennus/Muut kohteet

OSEKKille vuokratut kiinteistöt/investoinnit

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -130 000 0 -130 000 -165 465,18 35 465,18

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -130 000 0 -130 000 -165 465,18 35 465,18

Uusittiin vesikatot kahteen oppilasasuntolan rakennukseen ja parannettiin opetustilojen ilmastointia.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 

Rakentaminen ja päällystäminen (asemanseutu EAKR-hanke)

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -450 000 0 -450 000 -359 020,19 -90 979,81

Tulot 180 000 0 180 000 194 118,11 -14 118,11

Netto -270 000 0 -270 000 -164 902,08 -105 097,92

Määräraha varattiin Asemanseudun uuden alueen liikenneväylien rakentamista varten. Tuloja olivat 

EU-avustukset. Hanke toteutui kustannusarviota edullisemmin. Tuloihin sisältyy 44.217,01 euroa vuonna 

2016 toteutettuun investointiin saatua avustusta sekä seuraavassa kohdassa olevaan tievalaistusta koskevaan

investointiin saatu avustus.
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikenneväylät 

Suunnittelu, tievalaistus, maapohjakorvaukset/toimitukset, opastus ja viitoitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -93 000 0 -93 000 -57 445,78 -35 554,22

Tulot 22 000 0 22 000 0,00 22 000,00

Netto -71 000 0 -71 000 -57 445,78 -13 554,22

Määräraha varattiin liikenneväylien suunnittelua, tievalaistusta (Asemanseutu, EAKR-hanke), maapohja-  

korvauksia sekä opastusta ja viitoitusta varten. Tuloina varattiin EU-avustus.

Toteutettiin Asemanseudun tievalaistus. Investointiin saatu avustus on edellisen kohdan toteutumassa.

Lisäksi uusittiin osoitekartta.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Puistot ja yleiset alueet

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -50 000 0 -50 000 -22 680,40 -27 319,60

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -50 000 0 -50 000 -22 680,40 -27 319,60

Määräraha varattiin Putaanmutkan puistorakenteita, taajaman ympäristöprojektia ja leikkikenttien kalusteiden

uusimista varten. Määräraha käytettiin taajaman ympäristöprojektiin ja leikkikenttien kalusteiden uusimiseen.

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

Rullahiihtorata ja ampumahiihtostadion

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -200 000 0 -200 000 -42 609,74 -157 390,26

Tulot 80 000 0 80 000 0,00 80 000,00

Netto -120 000 0 -120 000 -42 609,74 -77 390,26

Määräraha varattiin rullahiihtoradan ja ampumahiihtostadionin toteutusta varten. Tuloina varattiin hankkee-

seen suunniteltu ulkopuolinen avustus. Määrärahaa käytettiin rullahiihtoradan suunnitteluun noin 23.000

euroa. Lisäksi määrärahalla hankittiin rikkoutuneen lumetustykin tilalle uusi lumetustykki, jonka hinta oli

noin 19.000 euroa.

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

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -169 000 0 -169 000 -181 733,25 12 733,25

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -169 000 0 -169 000 -181 733,25 12 733,25

Määräraha varattiin hiihtokeskuksen kehittämiseen (hyppyrimäen lumetusjärjestelmä), asuntovaunualueen

1. vaiheen loppuunsaattamista ja 2. vaiheen aloittamista varten, seikkailupuiston laajennusta varten sekä

kumparelaskurinteen jyrkentämistä varten. Määrärahalla toteutettiin asuntovaunualueen 1. vaiheen loppuun-

rakentaminen, lumetuspumppaamon saneeraaminen, kumparelaskurinteen suunnittelua, urheilukentän

saneeraamisen hankesuunnittelua, SM-hiihtokisojen latuverkoston kunnostusta sekä kilpahiihtolatujen

homogolointi.
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Kiinteät rakenteet ja laitteet/Satamat ja laiturit

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -9 000 0 -9 000 -7 040,00 -1 960,00

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -9 000 0 -9 000 -7 040,00 -1 960,00

Määräraha käytettiin Koston kalasataman jäähilekoneen kunnostukseen.

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Valokuituverkot

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -10 000 0 -10 000 -3 001,24 -6 998,76

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -10 000 0 -10 000 -3 001,24 -6 998,76

Toteutettiin valokuituyhteys välille terveyskeskus - yläkoulu - entinen ammattikoulu.

Liikelaitokset/Kaukolämpölaitos

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -150 000 0 -150 000 -182 669,04 32 669,04

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -150 000 0 -150 000 -182 669,04 32 669,04

Määräraha varattiin verkoston saneerausta ja uusien liittyjien aiheuttamaa laajennusta varten. 

Urheilutien alueella tehtiin linjastosaneerausta. Kaukolämpölaitokseen liitettiin 6 uutta asiakasta. Telatekin

alueella tehtiin alueen kunnallistekniikan ja tiejärjestelyjen vaatimia linjastojärjestelyjä, mistä ylitys johtuu.

Tariffilaskennassa kulutushinnat lasketaan todellisten toteutuneiden kustannusten perusteella.

Liikelaitokset/Vesihuoltolaitos

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -120 000 0 -120 000 -19 674,11 -100 325,89

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -120 000 0 -120 000 -19 674,11 -100 325,89

Määräraha varattiin muun muassa jätevedenpuhdistamon jälkivalutuskenttää, jälkivalutuslammikoita ja talohaa- 

roja varten, uusille kaava-alueille vesihuollon rakentamista varten ja Pitkälammenkankaan varavedenottamon  

1. vaiheen rakentamista varten.

Vesihuoltolaitokseen ei kertomusvuonna tullut uusia liittyjiä, ja tarvetta uusille kaava-alueille vesihuollon ra-

kentamiseen ei ollut. Jätevedenpuhdistamon jälkivalutuslammikoiden kunnostuksesta laadittiin suunnitelma.

Lisäksi toteutettiin vähäisiä laitos- ja verkostoinvestointeja.
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Liikelaitokset/Jätehuolto

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -25 000 0 -25 000 -8 227,99 -16 772,01

Tulot 0 0 0,00 0,00

Netto -25 000 0 -25 000 -8 227,99 -16 772,01

Määräraha varattiin jäteaseman investointeja varten. Määräraha käytettiin ympäristöluvan tarkistamiseen ja 

jäteasemalle tehtyihin korjauksiin.

Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot 0 -2 540 -2 540 -2 540,00 0,00

Tulot 0 0 0 0,00

Netto 0 -2 540 -2 540 -2 540,00 0,00

Talousarviomuutos aiheutui siitä, että valtuusto päätti päätöksellään 29.5.2017 § 24, että Taivalkosken kunta

ostaa Kairan Kuitu Oy:ltä Taivalkosken Kyläverkot Oy:n koko osakekannan, ja sitä varten varattiin 2.540 

euron määräraha. Osakkeiden osto toteutettiin kertomusvuonna.

Irtaimiston hankinta/Kunnanhallitus

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 198 928,97 -1 071,03

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto 0 -1 200 000 -1 200 000 -1 198 928,97 -1 071,03

Talousarviomuutos aiheutui siitä, että valtuusto päätti päätöksellään 19.6.2017 § 55, että Taivalkosken kunta

pääomittaa Taivalkosken kunnan osakkuusyhtiötä Kiinteistö Oy Taivalkosken Halleja suunnatun osakeannin

avulla 1.200.000 eurolla. Pääomittaminen toteutettiin kertomusvuonna. Pääomittamisen jälkeen Kiinteistö

Oy Taivalkosken Halleista tuli Taivalkosken kunnan tytäryhtiö, jonka pääomasta Taivalkosken kunta omistaa

84,02 prosenttia.

Irtaimiston hankinta/Sivistyspalvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -83 000 0 -83 000 -67 612,82 -15 387,18

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -83 000 0 -83 000 -67 612,82 -15 387,18

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

mobiililaitteet, vapaa-aikatoimen vuokravälineistö, kulttuuritoimen auditorion sisustus).
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Irtaimiston hankinta/Sosiaali- ja terveyspalvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -100 000 0 -100 000 -103 347,29 3 347,29

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -100 000 0 -100 000 -103 347,29 3 347,29

Määräraha varattiin ja käytettiin terveyskeskuksen saneerauksen jälkeiseen kalustamiseen.

Irtaimiston hankinta/Sosiaali- ja terveyspalvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -183 000 0 -183 000 -67 892,22 -115 107,78

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -183 000 0 -183 000 -67 892,22 -115 107,78

Määräraha varattiin potilastietojärjestelmä Effican päivittämiseen, hammashoitolan kalustukseen ja terveys-

keskuksen sisäpihan oleskelutilan kalustukseen. Määrärahalla päivitettiin potilastietojärjestelmä Effica, 

lukuun ottamatta suunterveydenhuollon osiota, jonka tuotantokäytön aloitus siirtyi vuodelle 2018. Lisäksi

hammashoitolan kalustusta koskevan hankinnan kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, ja kalusteet hankitaan

vuonna 2018 leasing-vuokrauksella. Sisäpihan oleskelutilaan ei vielä hankittu kalusteita.

Irtaimiston hankinta/Tekniset palvelut

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -30 000 0 -30 000 -28 994,35 -1 005,65

Tulot 0 0 0 0,00 0,00

Netto -30 000 0 -30 000 -28 994,35 -1 005,65

Määräraha varattiin ja käytettiin keräävän harjalaitteen hankintaan. Teknisen lautakunnan päätöksellä määrä-

raha käytettiin pienoistraktorin Kubota A30 hankintaan, koska käytössä ollut traktori jouduttiin uusimaan 

sen rikkoutumisen vuoksi.

Pitkävaikutteiset menot/

Yksityisteiden perusparannukset, Kylmäluomantie

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -250 000 0 -250 000 -252 834,02 2 834,02

Tulot 125 000 0 125 000 126 417,02 -1 417,02

Netto -125 000 0 -125 000 -126 417,00 1 417,00

Määräraha varattiin ja käytettiin Kylmäluoman yksityistien perusparantamiseen. Tuloina varattiin ja saatiin

ELY-keskuksen avustus.



Tilinpäätös 2017 

_________________________________________________________________________________________________ 

  

 

106 

 

 
  

Pitkävaikutteiset menot/

Reitistöt, opastus, maastopyöräreitit

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -20 000 0 -20 000 -13 015,42 -6 984,58

Tulot 0 0 0 0,00

Netto -20 000 0 -20 000 -13 015,42 -6 984,58

Määräraha käytettiin maastopyöräreittien suunnitteluun ja kunnostuksiin.

Investoinnit yhteensä

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Menot -3 407 000 -1 202 540 -4 609 540 -4 029 943,06 -579 596,94

Tulot 407 000 0 407 000 320 535,13 86 464,87

Netto -3 000 000 -1 202 540 -4 202 540 -3 709 407,93 -493 132,07
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2.3.4. Rahoitusosan toteutuminen 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Toiminnan ja investointien rahavirta

Toiminnan rahavirta

     Vuosikate 2 136 225 -867 700 1 268 525 2 449 398,99 -1 180 873,99

     Satunnaiset erät -440 000 -440 000 -424 437,52 -15 562,48

     Tulorahoituksen korjauserät

         Myyntivoitot ja -tappiot

         Muut korjauserät -10 836,23 10 836,23

     Tulorahoituksen korjauserät -10 836,23 10 836,23

Toiminnan rahavirta 1 696 225 -867 700 828 525 2 014 125,24 -1 185 600,24

Investointien rahavirta

     Investointimenot -3 407 000 -1 202 540 -4 609 540 -4 029 943,06 -579 596,94

     Rahoitusosuudet investointimenoihin 407 000 407 000 320 535,13 86 464,87

     Pysyvien vastaavien luovutustulot

Investointien rahavirta -3 000 000 -1 202 540 -4 202 540 -3 709 407,93 -493 132,07

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 303 775 -2 070 240 -3 374 015 -1 695 282,69 -1 678 732,31

Rahoituksen rahavirta

   Antolainauksen muutokset

    Antolainasaamisten lisäykset

    Antolainasaamisten vähennykset 336,38 -336,38

 Antolainauksen muutokset 336,38 -336,38

 Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 500 000 700 000 2 200 000 2 200 000,00

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -514 170 -514 170 -514 169,00 -1,00

Lainakannan muutokset 985 830 700 000 1 685 830 -514 169,00 2 199 999,00

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 20 726,63 -20 726,63

    Vaihto-omaisuuden muutos 14 234,87 -14 234,87

    Saamisten muutos -323 876,81 323 876,81

    Korottomien velkojen muutos 462 519,21 -462 519,21

Muut maksuvalmiuden muutokset 173 603,90 -173 603,90

Rahoituksen rahavirta 985 830 700 000 1 685 830 -340 228,72 2 026 058,72

Rahavarojen muutos -317 945 -1 370 240 -1 688 185 -2 035 511,41 347 326,41

Rahavarat 31.12. 900 375,07 -900 375,07

Rahavarat 1.1. 2 935 886,48 -2 935 886,48

Rahavarojen muutos -2 035 511,41 2 035 511,41
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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 Toteu- Poik- Alkup. TA TA Toteu- Poik-

vuusTA muutos muu- ma keama TA muutos muu- tuma keama

1) tosten tosten

N jälkeen jälkeen

B

KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta N -23 -23 -18 -5

Tarkastuslautakunta N -27 -27 -28 1

Valtuusto N -47 -47 -44 -3

Kunnanhallitus N -2 391 -68 -2 459 -2 226 -233

Sosiaali- ja terveyslautak. N -14 362 -700 -15 062 -15 219 157

Sivistyslautakunta N -8 471 -100 -8 571 -7 947 -624

Tekininen lautakunta N -2 455 -2 455 -2 395 -60

Yhteensä -27 776 -868 -28 644 -27 877 -767

TULOSLAKELMAOSA

Verotulot N 11 520 11 520 11 926 -406

Valtionosuudet N 18 350 18 350 18 338 12

Korkotulot N 6 6 0 6

Muut rahoitustulot N 58 58 89 -31

Korkomenot N -20 -20 -18 -2

Muut rahoitusmenot N 0 0 -5 5

Satunnaiset kulut N -440 -440 -424 -16

Yhteensä -460 -460 -447 -13 29 934 0 29 934 30 353 -419

INVESTOINTIOSA

Talonrakennus/SosTer B -600 250 -350 -372 22

Talonrakennus/SosTer muut B -60 -60 -26 -34

Talonrakennus/Sivistys B -570 -100 -670 -600 -70

Talonrakennus/Kiinteistöt B -105 -150 -255 -247 -8

Talonrakennus/muut kohteet B -130 -130 -165 35

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikennev B -450 -450 -359 -91 180 180 194 -14

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Liikennev B -93 -93 -57 -36 22 22 22

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Puistot B -50 -50 -23 -27

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu- liikuntaB -200 -200 -43 -157 80 80 80

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Urheilu- liikuntaB -169 -169 -182 13

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Satama- ja laituritB -9 -9 -7 -2

Kiinteät rakenteet ja laitteet/Valokuitu B -10 -10 -3 -7

Kaukolämpölaitos B -150 -150 -183 33

Vesihuoltolaitos N -120 -120 -20 -100

Jätehuolto N -25 -25 -8 -17

Irtamisto/Kunnanhallitus B 0 -1 202 -1 202 -1 201 -1

Irtaimisto/Sivistys B -83 -83 -68 -15

Irtaimisto/SosTer B -283 -283 -171 -112

Irtaimisto/Tekninen B -30 -30 -29 -1

Kylmäluomantie B -250 -250 -252 2 125 125 126 -1

Reitistöt, opastus B -20 -20 -13 -7

Yhteensä -3 407 -1 202 -4 609 -4 029 -580 407 0 407 320 87

RAHOITUSOSA

Pitkäaikaisten lainojen lisäys N 0 1 500 700 2 200 2 200

Pitkäaikaisten lainojen vähennys N -514 -514 -514 0

Muut maksuvalmiuden muutokset N 0 173 -173

Yhteensä -514 -514 -341 -173 1 500 700 2 200 0 2 200

Kaikki yhteensä -32 157 -2 070 -34 227 -32 694 -1 533 31 841 700 32 541 30 673 1 868
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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

2017 2016
Toimintatuotot   
   Myyntituotot 2 790 520,79 2 839 299,18
   Maksutuotot 1 527 740,90 1 528 680,27
   Tuet ja avustukset 385 522,57 560 878,56
   Muut toimintatuotot 973 794,06 5 677 578,32 1 012 772,75 5 941 630,76

Toimintakulut   
   Henkilöstökulut
        Palkat ja palkkiot -12 261 187,19 -12 075 262,15
        Henkilösivukulut
             Eläkekulut -2 711 767,09 -2 925 847,25
             Muut henkilösivukulut -941 602,81 -1 120 528,04
   Palvelujen ostot -12 338 711,10 -11 938 785,38
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 910 835,48 -2 791 427,24
   Avustukset -1 418 412,43 -1 581 085,28
   Muut toimintakulut -974 748,30 -33 557 264,40 -883 624,25 -33 316 559,59
Toimintakate -27 879 686,08 -27 374 928,83

   Verotulot 11 925 738,19 12 158 604,35
   Valtionosuudet 18 337 569,00 18 847 709,00

Rahoitustuotot ja -kulut   
   Korkotuotot -264,50 9 600,00
   Muut rahoitustuotot 89 414,28 87 582,60
   Korkokulut -17 609,66 -14 055,41
   Muut rahoituskulut -5 762,24 65 777,88 -477,83 82 649,36

Vuosikate 2 449 398,99 3 714 033,88

Poistot ja arvonalentumiset   
   Suunnitelman mukaiset poistot -1 825 655,47 -1 955 668,92
   Arvonalentumiset -1 825 655,47 -1 955 668,92
Satunnaiset erät
   Satunnaiset tuotot
   Satunnaiset kulut -424 437,52 -424 437,52

Tilikauden tulos 199 306,00 1 758 364,96

Poistoeron lisäys  (-) tai vähennys (+) 11 477,60 11 626,69

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 210 783,60 1 769 991,65
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3.3. Rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
 
  

2017 2016

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 2 449 398,99 3 714 033,88

   Satunnaiset erät -424 437,52

   Tulorahoituksen korjauserät -10 836,23 2 014 125,24 -710 767,62 3 003 266,26

Investointien rahavirta

   Investointimenot -4 029 943,06 -3 341 708,86

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 320 535,13

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -3 709 407,93 11 614,56 -3 330 094,30

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 695 282,69 -326 828,04

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset

   Antolainasaamisten vähennykset 336,38 336,38 800 336,38 800 336,38

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 1 000 000,00

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -514 169,00 -461 538,00

   Lyhytaikaisten lainojen muutos -514 169,00 538 462,00

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 20 726,63 -8 584,56

  Vaihto-omaisuuden muutos 14 234,87 7 350,21

  Saamisten muutos -323 876,81 169 318,73

  Korottomien velkojen muutos 462 519,21 173 603,90 -525 443,14 -357 358,76

Rahoituksen rahavirta -340 228,72 981 439,62

Rahavarojen muutos -2 035 511,41 654 611,58

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 900 375,07 2 935 886,48

    Rahavarat 1.1. 2 935 886,48 -2 035 511,41 2 281 274,90 654 611,58
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3.4. Tase 
 

 
 
 
    

  

VASTAAVAA 2017 2016

PYSYVÄT VASTAAVAT 28 610 239,60 26 726 823,52

Aineettomat hyödykkeet 463 519,58 455 424,90

Aineettomat oikeudet 249 857,28 270 323,29

Muut pitkävaikutteiset menot 213 662,30 185 101,61

Aineelliset hyödykkeet 22 159 349,13 21 485 160,32

Maa- ja vesialueet 3 569 355,39 3 567 226,36

Rakennukset 13 700 551,00 13 134 182,99

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 203 139,65 4 162 224,96

Koneet ja kalusto 620 453,69 555 676,61

Muut aineelliset hyödykkeet 65 849,40 65 849,40

Sijoitukset 5 987 370,89 4 786 238,30

Osakkeet ja osuudet 5 268 754,24 4 067 285,27

Muut lainasaamiset 718 616,65 718 953,03

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 90 053,08 71 151,29

Valtion toimeksiannot 71 414,48 51 277,28

Muut toimeksiantojen varat 18 638,60 19 874,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 858 821,88 4 584 691,35

Vaihto-omaisuus 8 264,11 22 498,98

Aineet ja tarvikkeet 8 264,11 21 274,98

Ennakkomaksut 1 224,00

Saamiset 1 950 182,70 1 626 305,89

Pitkäaikaiset saamiset 337 067,72 283 784,14

Myyntisaamiset 256 467,72 283 784,14

Muut saamiset 80 600,00

Lyhytaikaiset saamiset 1 613 114,98 1 342 521,75

Myyntisaamiset 946 014,23 1 064 138,24

Muut saamiset 595 490,56 237 772,18

Siirtosaamiset 71 610,19 40 611,33

Rahat ja pankkisaamiset 900 375,07 2 935 886,48

VASTAAVAA YHTEENSÄ 31 559 114,56 31 382 666,16
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VASTATTAVAA 2017 2016

OMA PÄÄOMA 22 755 658,53 22 544 874,93

Peruspääoma 11 252 197,19 11 252 197,19

Ed. tilikausien yli/alijäämä 11 292 677,74 9 522 686,09

Tilikauden yli/alijäämä 210 783,60 1 769 991,65

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 375 538,45 1 387 016,05

Poistoero 196 175,77 207 653,37

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

PAKOLLISET VARAUKSET 10 836,23

Muut pakolliset varaukset 10 836,23

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 166 090,89 126 462,47

Valtion toimeksiannot 71 414,48 39 499,22

Muut toimeksiantojen pääomat 94 676,41 86 963,25

VIERAS PÄÄOMA 7 261 826,69 7 313 476,48

Pitkäaikainen 1 456 750,91 2 023 550,91

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 419 031,00 1 985 831,00

Saadut ennakot 37 719,91 37 719,91

Lyhytaikainen 5 805 075,78 5 289 925,57

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 566 800,00 514 169,00

Saadut ennakot 2 361,00 3 635,00

Ostovelat 1 652 026,84 1 990 066,49

Muut velat 246 581,70 267 365,50

Siirtovelat 3 337 306,24 2 514 689,58

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 31 559 114,56 31 382 666,16
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3.5. Konsernilaskelmat 
 
Konsernituloslaskelma  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2017 2016

  

Toimintatuotot 15 142 033 15 098 695

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut -42 159 023 -41 920 188

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 68 009 -15 582

Toimintakate -26 948 981 -26 837 075

Verotulot 11 925 738 12 158 604

Valtionosuudet 18 337 569 18 847 709

Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot -166 9 778

   Muut rahoitustuotot 75 420 76 137

   Korkokulut -82 948 -69 084

   Muut rahoituskulut -5 899 -13 592 -14 612 2 219

Vuosikate 3 300 733 4 171 457

Poistot ja arvonalentumiset

   Suunnitelman mukaiset poistot -2 714 738 -2 611 679

   Omistuksen eliminointierot -317 119

   Tilikauden yli- ja alipariarvot 218 287 -2 813 570 -2 611 679

Satunnaiset erät

Tilikauden tulos 487 164 1 559 778

Tilinpäätössiirrot -425 431 -2 005

Tilikauden verot -18 891 -2 195

Laskennalliset verot -27 944 28 968

Vähemmistöosuudet -18 567 -1 546

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 669 1 583 000
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2017 2016

  

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 3 300 733 4 171 457

   Satunnaiset erät -424 438

   Tilikauden verot -18 891 -2 195

   Tulorahoituksen korjauserät 329 926 3 187 330 -587 936 3 581 326

Investointien rahavirta

   Investointimenot -4 261 186 -4 468 127

   Rahoitusosuudet investointimenoihin 320 535

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 106 582 -3 834 069 12 327 -4 455 800

Toiminnan ja investointien rahavirta -646 739 -874 474

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset -3 218

   Antolainasaamisten vähennykset 336 336 800 336 797 118

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 917 121 3 065 377

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 273 934 -1 710 338

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 89 568 -1 267 245 1 355 039

Oman pääoman muutokset 275 833

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 20 728 -8 640

  Vaihto-omaisuuden muutos 12 085 2 880

  Saamisten muutos -283 009 210 067

  Korottomien velkojen muutos 303 615 53 419 -400 243 -195 936

Rahoituksen rahavirta -1 213 490 2 232 054

Rahavarojen muutos -1 860 229 1 357 580

  

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 2 519 601 4 379 830

    Rahavarat 1.1. 4 379 830 -1 860 229 3 022 250 1 357 580
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Konsernitase 

 

 
 
 
 
 

  

2017 2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 37 975 731 32 264 944

Aineettomat hyödykkeet 560 850 547 686

Aineettomat oikeudet 521 503 336 477

Muut pitkävaikutteiset menot 6 171 189 963

Ennakkomaksut 33 176 21 246

Aineelliset hyödykkeet 35 463 002 29 959 556

Maa- ja vesialueet 4 076 029 3 698 632

Rakennukset 25 333 417 19 998 470

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 221 349 4 183 515

Koneet ja kalusto 1 284 241 1 103 800

Muut aineelliset hyödykkeet 87 203 72 173

Ennakkomaksut ja keskener. hank. 460 764 902 966

Sijoitukset 1 951 879 1 757 702

Osakkuusyhteisöosuudet 1 368 179 1 165 181

Muut osakkeet ja osuudet 577 740 574 285

Joukkovelkakirjalainasaamiset 11 940

Muut lainasaamiset 5 960 6 296

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 269 605 172 907

Valtion toimeksiannot 159 913

Muut toimeksiantojen varat 109 691 172 907

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 583 290 7 016 532

Vaihto-omaisuus 86 267 98 352

Aineet ja tarvikkeet 86 267 98 352

Saamiset 2 977 422 2 538 349

Pitkäaikaiset saamiset 337 068 283 784

Myyntisaamiset 337 068 283 784

Lyhytaikaiset saamiset 2 640 354 2 254 565

Myyntisaamiset 1 673 387 1 738 656

Muut saamiset 765 682 345 581

Siirtosaamiset 201 285 170 328

Rahoitusarvopaperit 78 825 79 347

Osakkeet ja osuudet 132 132

Sijoitukset rahamarkkinainstrum. 78 693 79 215

Rahat ja pankkisaamiset 2 440 776 4 300 484

VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 828 625 39 454 383
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VASTATTAVAA 2 017 2 016

OMA PÄÄOMA 25 944 980 24 768 389

Peruspääoma 11 252 197 11 252 197

Muut omat rahastot 1 542 862 1 537 444

Ed. tilikausien yli/alijäämä 13 153 590 10 395 748

Tilikauden yli/alijäämä -3 669 1 583 000

VÄHEMMISTÖOSUUDET 308 729 19 034

Vähemmistöosuudet 308 729 19 034

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET 446 752 423 802

Muut pakolliset varaukset 446 752 423 802

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 346 369 228 943

Valtion toimeksiannot 159 913 113 829

Lahjoitusrahastojen pääomat 102 120

Muut toimeksiantojen pääomat 186 354 114 994

VIERAS PÄÄOMA 16 781 794 14 014 215

Pitkäaikainen 8 484 362 6 858 809

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 8 446 642 6 821 089

Saadut ennakot 37 720 37 720

Lyhytaikainen 8 297 432 7 155 406

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 143 578 623 394

Lainat julkisyhteisöiltä 26 187 26 187

Saadut ennakot 17 344 16 344

Ostovelat 2 050 526 2 534 672

Muut velat 420 753 435 082

Siirtovelat 4 478 393 3 387 020

Laskennallinen verovelka 160 651 132 707

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 828 625 39 454 383
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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 
(Helsinki 2016). 
 
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 hankintamenon määräisenä. 

 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 

Konsernitilinpäätöksen laajuus 

 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat tytäryhteisöt: Kiinteistö Oy Siikataival, 
Kiinteistö Oy Koillismaakeskus, Taivalkosken Kyläverkot Oy ja Kiinteistö Oy Taival-
kosken Hallit sekä kuntayhtymät; Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
ja Pohjois-Pohjanmaan liitto omistusosuuksien suhteessa. Osakkuusyhteisöistä on 
yhdistelty omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisön voitosta ja tappiosta sekä 
oman pääoman muutoksesta. 

 
Vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 

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

 
 Konsernitilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
 

Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin. Vuoden 2016 taseeseen on tehty oikaisu  pysy-
vien vastaavien rakennusten  saldoon sekä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin sal-
doon. Perusteluna kirjaukselle on aikaisempina vuosina tapahtuneet kirjauksien eli-
minointierot jotka ovat aiheutuneet poistoerokirjauksista ja varausten muutoksista.  
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4.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

Toimintatuotot  

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Yleishallinto 86 319,66 90 665,52 86 319,66 90 665,52

Sosiaali-ja terveyspalvelut  9 450 361,76 10 124 608,90 1 818 249,13 1 969 808,90

Opetus-ja kulttuuripalvelut 1 067 128,47 1 055 633,63 1 067 128,47 1 055 633,63

Muut palvelut 4 538 223,58 3 827 786,80 2 705 881,06 2 825 522,71

Yhteensä 15 142 033,47 15 098 694,85 5 677 578,32 5 941 630,76

Verotulot 2017 2016

Kunnan tulovero 9 771 541,16 10 208 805,00

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 299 589,17 1 138 627,22

Kiinteistövero 854 607,86 811 172,13

Yhteensä 11 925 738,19 12 158 604,35

Valtionosuudet 2017 2016

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 14 589 915,00 14 926 183,00

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 3 825 216,00 4 044 289,00

Opetus-ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -77 562,00 -122 763,00

Yhteensä 18 337 569,00 18 847 709,00

Palvelujen ostot 2017 2016

Asiakaspalvelujen ostot 7 679 231,48 7 196 772,84

Muiden palvelujen ostot 4 659 479,62 4 742 012,54

Yhteensä 12 338 711,10 11 938 785,38

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 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

Khall.5.3.2011 Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot vuonna 2000

Pakollisten varausten muutokset

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Varaus SHP:n alijäämän kattamiseen 10 836,23

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

(Kunnan varaus purettu konserniin)

 2017 2016

Potilasvahinkovakuutusmaksu  1.1. 423 802,49 316 632,62  

Lisäykset tilikaudella 22 949,99 107 169,87

Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 446 752,48 423 802,49
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4.3. Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat Muut pitkä- Yhteensä

oikeudet vaik.menot  

Poistamaton hank.meno 1.1. 270 323,29 185 101,61 455 424,90

Lisäykset tilikaudella 54 273,36 265 849,44 320 122,80

Rah.osuudet tilikaudella 126 417,02 126 417,02

Vähennykset tilik. aikana  

Siirrot erien välillä  

Tilikauden poisto 74 739,37 110 871,73 185 611,10

Arvonalennukset ja niiden pal.  

Poistamaton hank.meno 31.12. 249 857,28 213 662,30 463 519,58

Arvonkorotukset   

Kirjanpitoarvo   31.12.2017 249 857,28 213 662,30 463 519,58

Aineelliset hyödykkeet

Maa- Liittymis- Raken- Kiinteät Koneet ja Taide ja Yhteensä 

alueet maksut nukset rakenteet kalusto arvoesineet

ja laitteet

Poistamaton hank.meno 1.1. 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

Lisäykset tilikaudella 2 129,03 1 370 563,10 893 056,68 242 602,48 2 508 351,29

Rahoitusosuudet tilikaudella  194 118,11 194 118,11

Vähennykset tilik.aikana

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto 804 195,09 658 023,88 177 825,40 1 640 044,37

Arvonal.ja niiden palautukset

Poistamaton hank.meno 31.12. 3 501 969,62 67 385,77 13 700 551,00 4 203 139,65 620 453,69 65 849,40 22 159 349,13

Arvonkorotukset  

Kirjanpitoarvo   31.12.2017 3 501 969,62 67 385,77 13 700 551,00 4 203 139,65 620 453,69 65 849,40 22 159 349,13

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

Lisäykset 1 201 468,97 1 201 468,97

Vähennykset 8 333,40 336,38 8 669,78

Siirrot erien välillä 8 333,40 8 333,40

Hank.meno 31.12. 2 327 644,06 1 879 877,26 249 474,67 339 788,25 471 970,00 715 589,33 3 027,32 5 987 370,89

Arvonalennukset  ja

niiden palautukset

Arvonkorotukset 

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 2 327 644,06 1 879 877,26 249 474,67 339 788,25 471 970,00 715 589,33 3 027,32 5 987 370,89
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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 247

   Kiint.Oy Siikataival Taivalkoski 100,00 100,00 1328 4005

   Kiint.Oy Taivalkosken Hallit Taivalkoski 84,02 84,02 418 1360

   Taivalkosken Kyläverkot Oy Taivalkoski 100,00 100,00 -377 1817

Yhteensä 3338 7429

 

Kuntayhtymät 

  Pohjois-Pohjanmaan SHP Oulu 1,26 1,26 2002 3183 44

  Pohjois-Pohjanmaan Liitto Oulu 1,36 1,36 18 46 4

Yhteensä 2020 3229 48

Osakkuusyhteisöt

  Taivalkosken Voima Oy Taivalkoski 50,00 50,00 119 975 36

  Kiint.Oy Taivalkosken Yrittäjätalo Taivalkoski 26,83 26,83 145 2 0

  As.Oy Taivalkosken Rautataival  Taivalkoski 23,10 23,10 16 4 0

  Kairan Kuitu Oy Taivalkoski 35,00 35,00 505 2729 31

  K-S Kehitt.yhtiö Naturpolis Oy Kuusamo 20,90 20,90 105 107 -2

Yhteensä 889 3817 66

Saamisten erittely Kunta

2017 2016

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

     Lainasaamiset 715 589,33 715 589,33

Saamiset muilta 

     Myyntisaamiset 337 067,72 283 784,14

Yhteensä 1 052 657,05 999 373,47

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

     Myyntisaamiset 104 365,80 96 433,23

Saamiset osakkuusyhteisöiltä

     Myyntisaamiset 51 269,77

Saamiset muilta

     Myyntisaamiset 841 648,43 916 435,24

     Muut saamiset 595 490,56 237 772,18

     Siirtosaamiset 71 610,19 40 611,33

     Lainasaamiset

Yhteensä 1 613 114,98 1 342 521,75

Saamiset yhteensä 2 665 772,03 2 341 895,22
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 

 
 
 
 
 
  

Oman pääoman erittely Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

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. 1 537 444,00 1 511 336,25

   Siirrot rahastoon 5 418,29 28 178,69

   Siirrot rahastosta 2 070,94

Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 1 542 862,29 1 537 444,00

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 10 808 665,67 9 186 997,53 9 522 686,09 7 961 920,97

Siirto edell.tilikauden yli-/alijäämä 1 583 000,12 574 739,62 1 769 991,65 513 836,60

x) kirj.edell.tilikauden yli-/alijäämään 761 924,11 1 046 928,52 1 046 928,52

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 13 153 589,90 10 808 665,67 11 292 677,74 9 522 686,09

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 668,86 1 583 000,12 210 783,60 1 769 991,65

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 €.

Erittely poistoerosta 2017 2016

Investointivaraukseen liittyvä poistoero 196 175,77 207 653,37

Pitkäaikaiset velat

jotka erääntyvät 1.1.2023 tai sen jälkeen 2017 2016

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 805 675,00 526 321,00

Yhteensä 1 521 264,32 1 241 910,32

Pakolliset varaukset Konserni  Kunta

Muut pakolliset varaukset 2017 2016 2017 2016

    Kunta/SHP varaus alijäämän kattamiseen 10 836,23

    Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 446 752,48 423 802,49

Yhteensä 446 752,48 423 802,49 10 836,23
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Vieras pääoma 2017 2016

Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt-

aikainen aikainen aikainen aikainen

Velat tytäryhteisöille 

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

   Ostovelat 323 404,99 469 405,88

Velat osakkuusyhteisöille 

   Ostovelat 157 473,71 115 021,05

Velat muille 

   Saadut ennakot 37 719,91 2 361,00 37 719,91 3 635,00

   Ostovelat 1 171 148,14 1 405 639,56

   Muut velat 246 581,70 267 365,50

   Siirtovelat 2 379 299,47 2 192 243,49

   Muut siirtovelat 958 006,77 322 446,09

Yhteensä 37 719,91 5 238 275,78 37 719,91 4 775 756,57

Muiden velkojen erittely Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Muut velat

   Muut velat 420 753,48 435 082,36 246 581,70 267 365,50

Yhteensä 420 753,48 435 082,36 246 581,70 267 365,50

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Lyhytaikaiset siirtovelat

Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 3 105 530,17 2 825 014,31 2 379 299,47 2 192 243,49

Muut menojäämät 1 215 047,09 562 005,96 958 006,77 322 446,09

Yhteensä 4 320 577,27 3 387 020,27 3 337 306,24 2 514 689,58

Huollettavien varat 2017 2016

Huolettavien varat 31.12. 26 924,47 28 373,61
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4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 

 
 

  

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin

Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 521 623,28 94 000,41

Vakuudeksi annetut kiinnitykset 3 454 045,08 172 851,84

Vakuudet Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

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

Pantatut tonttien vuokraoikeudet 14 164,00

Talletusvakuus/Matovaaran kaatopaikka 80 600,00 80 600,00

Konserni Kunta 

2017 2016 2017 2016

Vuokravastuut

   Vuokravastuut, voimassa 30.11.2027 316 694,76 24 067,31

   Vuokravastuut, voimassa 31.7.2021 27 080,15

   seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 45 418,96 10 250,53

Leasingvastuut

   Seuraavalla tilikaudella maksettavat 188 413,36 177 942,15 178 486,51 159 302,59

   Myöhemmin maksettavat 311 110,99 350 914,96 279 679,77 283 671,37

Yhteensä  861 638,08 590 255,10 458 166,28 442 973,96

Vastuusitoumukset Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Takaukset samaan konserniin kuuluvien

yhteisöjen puolesta

   Alkuperäinen pääoma 8 597 807,28 9 715 946,10 8 444 087,28 9 600 026,10

   Jäljellä oleva pääoma 8 275 177,91 8 522 774,66 8 157 420,67 8 444 087,28

Takaukset muiden puolesta

   Alkuperäinen pääoma 2 024 428,08 2 245 871,38 2 024 428,08 2 245 871,38

   Jäljellä oleva pääoma 1 908 816,40 2 024 428,08 1 908 816,40 2 024 428,08

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 31.12.2017 31.12.2016

Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuista  23 137 195,00 20 247 484,00

Kunnan mahd. vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 15 291,71 15 113,40

Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta

2017 2016 2017 2016

Arvonlisäveron palautusvastuu 1 064 356,97 198 451,31 1 054 960,88 198 451,31

Vuokravastuut 50 655,07

  Koronvaihtosopimukset 

    Käypä arvo -10 363,99 -10 607,78

    Kohde-etuuden arvo 416 535,84 479 587,75

Muut vastuut 141 970,42 146 898,30

Vuokravastuut
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4.5. Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 

 
 

 
 
 

  

Henkilöstön lukumäärä   31.12. 2017 2017 2016 2016

kokoaikaset osa-aikaiset kokoaikaiset osa-aikaiset

Yleishallinto 10 11

Sosiaali-ja terveystoimi 154 12 152 8

Opetus-ja kulttuuritoimi 158 23 155 22

Tekniset palvelut 46 7 44 6

Yhteensä 368 42 362 36

Henkilöstökulut 2017 2016

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 15 914 557,09 16 121 637,44

Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 232 384,48 185 273,51

Henkilöstökulut yhteensä 16 146 941,57 16 306 910,95

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

Puolue 2017 2016

Perussuomalaiset 463,75 474,00

Taivalkosken Keskustan kunnallisjärjestö 1974,52 2 367,00

Taivalkosken Kokoomus ry 251,77 248,28

Taivalkosken Sos.dem työväenyhdistys ry 944,69 660,00

Vasemmistoliiton Taivalkosken yhdistys ry 302,50 11,25

Oulun Sos.Dem. piiri ry. 18,00 30,00

Yhteensä 3 955,23 3 790,53

Tilintarkastajan palkkiot (sis.alv) 2017 2016

Tilintarkastuspalkkiot 20 332,28 21 217,64

Tarkastuslautakunnan avustaminen 4 036,20 4 241,79

Yhteensä 24 368,48 25 459,43
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5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 
 
5.1. Vesihuoltolaitoksen erillistilinpäätös 

 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos on kirjanpidossa laskennallisesti eriytetty yksikkö. 
 
Tuloslaskelma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

2017 2016

 

Liikevaihto 501 536,75 516 776,40

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet -66 734,47 -69 831,52

Palvelujen ostot -103 112,86 -87 147,12

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -66 964,36 -62 925,56

Henkilösivukulut

Eläkekulut -13 379,51 -13 620,03

Muut henkilösivukulut -5 253,12 -5 803,98

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -161 648,19 -182 931,47

Arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut -2 488,84 -5 886,71

Liikeylijäämä (-alijäämä) 81 955,40 88 630,01

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 87,72 225,62

Korvaus jäännöspääomasta -57 797,65 -64 714,32

Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä 24 245,47 24 141,31

Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia 24 245,47 24 141,31

Poistoeron lisäys ja vähennys

Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys

Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 24 245,47 24 141,31
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Rahoituslaskelma 
 

 
 

 
 

 

  

2 017 2 016

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä 81 955,40 88 630,01

Poistot ja arvonalentumiset 161 648,19 182 931,47

Rahoitustuotot ja -kulut -57 709,93 -64 488,70

Sisäiset tuotot -56 867,09 -56 353,03

Sisäiset kulut 36 259,41 165 285,98 33 863,36 184 583,11

Investointien rahavirta

Investointimenot -19 674,11 -86 471,61

Rahoitusosuudet investointimenoihin -19 674,11 -86 471,61

Toiminnan ja investointien rahavirta 145 611,87 98 111,50

Rahoituksen rahavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Saamisten muutos -4 850,66 7 762,44

Korottomien velkojen muutos 5 210,06 359,40 -9 050,69 -1 288,25

Rahoituksen rahavirta 359,40 -1 288,25

Vaikutus kunnan kassavaroihin 145 971,27 96 823,25
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Tase 
 

 
  

2017 2016

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteät rakenteet ja laitteet 998 735,40 1 140 709,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 175 675,22 170 824,56

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 174 410,62 1 311 534,04

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Jäännöspääoma 1 393 675,58 1 556 254,53

Edell. tilikausien yli-/alijäämä -261 968,06 -286 109,37

Tilikauden yli-/alijäämä 24 245,47 24 141,31

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lyhytaikainen

Ostovelat 14 457,63 9 247,57

Lomapalkkajaksotus 4 000,00 8 000,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 174 410,62 1 311 534,04
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5.2. Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus 
 
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 2017 
 
Vuosi 2017 oli Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen 50. toimintavuosi ja 16. 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     
501 537 euroa. Toiminnan kulut enne tuloutusta omistajalle olivat 419 582 euroa. Liikevaihdosta 
kiinteiden maksutulojen (liittymismaksu- ja perusmaksutulot) osuus on 81 611 euroa eli 16,3 %. 
Liittymismaksutuloja ei tullut kertomusvuoden aikana yhtään, joten perusmaksutulojen osuus oli em. 
81 611 euroa (16,3 %). Vettä laskutettiin 148 500 m3 ja jätevettä 145 000 m3. Verkostoon pumpattu 
vesimäärä oli kertomusvuonna 196 376 m3. Puhdistamolla jätevettä käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana 181 828 m3.  
 
Kertomusvuoden aikana vesihuollon investoinnit olivat hyvin vähäiset. Laitokseen ei liittynyt yhtään 
uutta kiinteistöä. Puhdistamon jälkilammikoiden kunnostuksesta käynnistettiin suunnittelu.  
 
Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen tarkistamisesta saatiin Pohjois-Suomen Aluehallintovirastosta 
3.7.2017 päätös drno PSAVI/143/04.08/2013. Toimintaa voidaan jatkaa aikaisemmalla tavalla. Ve-
sistöön johdettavan orgaanisen aineen BOD7(ATU) pitoisuuden raja-arvoa tiukennettiin 20 mg/l 15 
mg/litra. Lupapäätöksessä määrättiin luvanhaltijaa laatimaan suunnitelma puhdistamon jälkilammi-
koiden kunnostamisesta. Ko suunnitelma valmistui 19.12.2017 ja se on toimitettu Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukseen hyväksyttäväksi. 
 
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 501 537 euroa. Liikevaihto laski edelliseen 
vuoteen verrattuna 15 240 eurolla eli n 2,9 %:lla . Liikevaihdon lasku johtui siitä, ettei laitokseen 
liittynyt yhtään uutta liittyjä jolloin liittymismaksutuloja ei kertynyt ollenkaan. Liikeylijäämää kertyi 
kertomusvuoden aikana yhteensä 81 995 euroa, josta jäännöspääomalle laskettu 5 %:n osuus on 
57 798 euroa. Tilikauden ylitykseksi jää näin ollen 24 245 euroa. Edellisiltä vuosilta alijäämää oli 
kertynyt yhteensä 261 968 euroa. Kertomusvuoden 2017 lopussa alijäämäkertymä on 237 723 €.  
 
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 2017 aikana ei vesihuoltotaksoihin tehty tarkistamista. 
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Alla taulukko vesihuoltolaitoksen tuloksesta vuosina 2012 – 2017 ja tulosennuste 2018 – 2022  
 

 
 

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 19 674 euroa. Em. rahalla laadittiin suunnitelma puhdista-
mon jälkilammikoiden kunnostamisesta sekä rakennettiin yksi kiinteistökohtainen jätevedenpump-
paamo.  
 
Henkilöstö 
 
Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitoksen kertomusvuoden 2017 henkilöstökulut (palkat, palkkiot ja 
henkilöstösivukulut) olivat 85 597 euroa, joka on noin 20,4 % laitoksen käyttömenoista. Henkilöstö-
kulut vastaavat noin 2 htv. Laitoksella on yksi päätoiminen vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja, joka 
toimii jätevedenpuhdistamon hoitajana ja vastaa puhdistamonhoidon ohessa myös muusta vesi-
huoltolaitoksen ylläpidosta ja valvonnasta. Tarvittaessa käytetään teknisten palveluiden muuta 
omaa henkilöstöä laitoksen kunnossapitotehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä (mm. vedenlasku-
tus ja laitoksen työnjohtotehtävät), joiden henkilöstökulut sisältyvät em. henkilöstökuluihin. 
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Laitosta kuvaavat tunnusluvut  
 
Tunnusluvut    TP 2017  TP 2016 TP 2015 
  
Pumpattu vesi (1.000 m3/a)  196,38 201,49 196,15 
     
Myyty vesi (1.000 m3/a)   148,0 161,5 161, 0 
     
Laskutettu jätevesi (1.000 m3/a)  145,0 152,5 152,00 
     
Puhdistettu jätevesi (1.000 m3/a)  181,83 197,65 234,43  
  
Vesijohtoverkosto (km)   48,53 48,53 48,19 
     
Viemäriverkosto (km)   56,14 56,14 55,38 
     
Verkostoon liitetyt kiinteistöt, kpl  675 675 671 
     
Laitoksen asukasmäärä   2390 2390 2380 
     
Ominaiskulutus (l/as/d)   170 185 185 
     
Kotitalouksien om.kulutus (l/as/d)  n. 120 n. 130 n. 130 
     
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 €)  +81,95 +88,63 +120,22 
     
Talousveden valvontanäytteiden määrä kpl 6 6 7 
    
STM:n raja-arvot täyttävien näytteiden määrä kpl 6 6 7 
    
Puhdistamolta lähtevän jäteveden laatu: 
BOD7 mg/l, vuosikeskiarvo  4,4 4,1 5,5 
     
BOD7:n puhdistusteho -%   98 96 98 
     
Fosfori mg/l, vuosikeskiarvo  0,19 0,06 0,13 
     
Fosforin puhdistusteho -%   98 98,4 99 
    
 
Puhdistamon lupaehtojen (VHO 04/0353/3 5.11.2004) mukaiset raja-arvot: 
BOD7 mg/l, puolivuosikeskiarvo uusi 3.7. alk. < 15 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 15 v rondo palvelimella 

   Pääkirja atk-tuloste 15 v rondo palvelimella 

   Ostoreskontra atk-tuloste 15 v. rondo palvelimella 

   Myyntireskontra atk-tuloste 15 v. rondo palvelimella 

Tositteiden lajit:

  Tiliotetositteet 1-753

  Ostoreskontra, maksut 50001-50362

  Myyntireskontra, suoritukset 60001-61436

  Palkkatapahtumat 90001-90087

  Ostolaskut, sosiaalitoimi 120001-120045

  Matkalaskut 130001-130025

  Myyntireskontra-laskut, hallinto-ja taloustoimi 210001-210195

  Myyntireskontra-laskut, terveystoimi 220001-220193

  Myyntireskontra-laskut, sosiaalitoimi 230001-230732

  Myyntireskontra-laskut, sivistystoimi 240001-243880

  Myyntireskontra-laskut, tekninen toimi 250001-253731

  Kaukolämpölaskut 260001-261912

  Vesilaskut 270001-271946

  Effica, terveydenhuolto 400001-410762

  Ostolaskut, Rondo (R8) 510001-511757

  Käyttöomaisuusviennit 800001-800013

  Myynnit ja romuutukset 890000-890000

  Muistiotositteet 900001-900649

Tositteiden säilytysaika on 10 vuotta, paitsi Eu-projektit, joiden osalta säilytysaika on 10 v.

viimeisestä maksatuksesta ohjelmakauden päättymisestä lukien.

Säilytyspaikka: talouspalveluiden arkisto. 

Rondon ostolaskut sähköisessä muodossa LapIT:n palvelimella Rovaniemellä 15 v. 

laskua koskevan vuoden päättymisestä lukien. 
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