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Hankasalmen kunnalle vahva tilinpäätös – yli 1,5
miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos



myös Talon Palvelujen (siivoustoimi) YT-neuvottelujen tulos
positiivinen, irtisanomisten sijaan pientä lisärekrytointia
hallintosäännöstä yksimielinen esitys kunnanvaltuustolle

Tilinpäätös 2016 jatkaa päämäärätietoista talouden tasapainotusta
Kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksestä tehtiin esitys kunnanvaltuustolle ja
tilinpäätös osoittaa yli 1,5 miljoona ylijäämää. Tulos oli selkeästi tavoiteltua
parempi. Ennen kaikkea vanhuspalvelujen rakennemuutoksessa, jota on
toteutettu vuosien ajan, onnistuminen on tärkeä tekijä tuloksen takana.
Sivistyspalvelujen kustannustehokkuus hyvästä palvelusta tinkimättä ja infran
hoito taloudellisesti ja toiminnallisesti suunnitelulla tavalla johtivat nekin
toimintakatteen selkeään alitukseen talousarvioon nähden.
Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat ennakoitua paremmin.
Kunnan taseessa on edelleen kattamatonta alijäämää, mutta kahden viimeisen
tilinpäätösvuoden kuluessa sen määrä on noin 3 miljoonasta eurosta kyetty
pienentämään jo noin 0,9 miljoonaan euroon. Kunnan lainakanta on yksi KeskiSuomen pienimmistä, eli 2020 euroa/kuntalainen. Kunnan viime vuosien suuret
investoinnit on pystytty toteuttamaan ilman lainarahoituksen mittavaa kasvua.
Hankasalmen tulevaisuus näyttää valoisalta ja valtuustokauden aikana tehty
pitkäjänteinen, kertavoittoja tavoittelematon, työ alkaa kantaa hedelmää.
Asukasluvun pieneneminen ja työllisyyden haasteet ovat Hankasalmen vuoden
2016 tilinpäätöksen keskeisimmät ongelmakohdat. Samoin sosiaalipalvelujen
korkea kulutaso lastensuojelu- ja vammaispalvelumenojen osalta on talouden
ongelmakohta, koska kunta ei saa aiheutuneiden kulujen suhteessa
valtionosuuksia noiden palvelujen turvaamiseen ja talouteen näiden kulujen
vaikutus on yli miljoona euroa. Tuokin seikka huomioon ottaen kunnan tulos
vuodelta 2016 on todella erinomainen.
Talousarviossa vuodelle 2016 tähdättiin jo selkeään ylijäämään, mutta
talousarviovaiheessa linjattiin, että kunnan metsäomaisuutta myytäisiin vuonna
2016 noin 300 000 euron edestä ja testamenttivarallisuutta käytettäisiin
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vanhuspalvelujen rakennemuutoksen toteutukseen 400 000 euroa.
Metsäomaisuuden myynti siirrettiin kuitenkin vuodelle 2017 ja
testamenttivarallisuutta käytettiin vain 150 000, eli kunnan tulos on syntynyt
ilman suuria kertaluonteisia tuloeriä.
toimintakate €/as
vuosikate €/as
lainakanta €/as
vuosikate %/poistoista
asukasmäärä
kertynyt alijäämä/as

TP 2016
6265
614
2020
193
5156
897

TP2015
6070
405
1755
130
5234
2477

TP2014
6164
57
1569
20
5310
2954

Talon Palveluissa YT-neuvottelujen tulos - irtisanomisten sijaan pientä
lisärekrytointia
Kunnan siivoustyötä tehostetaan uuden mitoituksen ja siivoustarpeen uudelleen
arvioinnin kautta. Siksi kunnassa käytiin maaliskuussa loppuun YT-prosessi,
jossa muutokset laitettiin käytäntöön. Luontaiset poistumat eläköitymisen myötä
(4 henkilö) sekä tietyt uudet työkohteet ja –tehtävät johtivat kuitenkin siihen,
että kaikille palvelukseen jääville pystyttiin järjestämään kokopäiväinen työ
jatkossakin siivoustoimessa.
Ketään neuvottelujen kohteena olleista ei täytynyt irtisanoa ja ei edes osaaikaistaa ja silti tavoitellut tehostamiset saadaan toimintaan luotua ja
siivoukuluja leikattua jatkossa tilojen kunnosta tinkimättä. Lisäksi joudutaan
rekrtytoimaan 3 uutta osa-aikaista laitoshoitajaa. Neuvotteluja käytiin siis
aidosti ja tuloksia tavoiteltiin niin henkilöstö kuin talous ja toiminnan tarpeet
huomioiden.
Hallintosäännöstä yksimielinen esitys valtuustolle
Hallintosääntöä on kunnassa valmistelu useammassa seminaarissa, useiden
kyselyjen (mm valtuusto, kunnanhallitus ja esimiehet) ja lautakuntien sekä
henkilöstöjärjestöjen lausuntokierroksien avulla. Laaja-alainen eri tahojen
mielipiteiden huomioon ottaminen valmistelussa johti siihen, että
kunnanhallitus pystyi yksimielisesti ilman muutosesityksiä tekemään
hallintosäännöstä esityksen kunnanvaltuustolle.
lisätietoja kunnanjohtaja Matti Mäkinen, 040 5052198 tai www.hankasalmi.fi ja
siellä kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjat
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