Kunnanjohtajan katsaus

Talouden tasapainottamiseksi ja menokurin aikaansaamiseksi kunnanhallitus antoi hallintokunnille
talousarvion laadintaohjeen, jonka mukaan kunnan käyttömenojen kasvu saa olla enintään nolla.
Näin vuoden 2016 talousarvio perustuu nollakasvuun, joka saavutetaan palvelujen uudelleen
järjestelyillä, säästöillä ja lisätuloilla.
Kunnan elinvoimaisuuteen panostamisen ja kustannustehokkaamman toiminnan ansiosta kunnan
tilikauden ylijäämä on vuoden 2016 talousarviossa 313 t€. Verotulot ovat ensi vuonna 5,6 m€ ja
tuloveroprosentti 20,00.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti kunta tuottaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut
asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Vuosikate on 1 110 t€ eli 523 €/asukas ja lainamäärä
ensi vuoden lopussa 8,6 m€ eli 4 051 € asukasta kohden.
Kunnan palvelujen ostot kasvavat 46 t€ eli 0,4 % ja toimintamenot 31 t€ eli 0,1 %. Sosiaali- ja
terveystoimen nettomenot kasvavat 245 t€ (3,4 %) ja sivistystoimen nettomenot pienentyvät 67 t€
(- 3,0 %). Niin ikään teknisen toimen 246 t€ (- 19,0 %), rakennuslautakunnan 32 t€ (-16,8 %) ja
yleishallinnon 119 t€ (- 7,9 %) nettomenot vähentyvät.
Myönteistä on, että kunta saavuttaa käytännössä käyttömenojen nollakasvutavoitteen ja vähentää
toimintamenojaan lukuun ottamatta sosiaali- ja terveystoimea, jossa kasvu perustuu
erikoissairaanhoidon menojen ja esimerkiksi työttömyydestä aiheutuvaan Kelan sakkomaksujen
kasvuun.
Suurin investointi ensi vuonna on paloaseman uudisrakennus (1,3 m€). Hankkeen
kokonaiskustannus on 2 m€. Pitkäkoski-Suur-Miehikkälän yhdysvesijohdon investointi on
talousarviovuonna 180 000 ja siirtoviemärin 270 000 €. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna
1,6 m€.
Konsernilainoja kunnalla oli vuonna 2014 kaikkiaan 7,7 m€ eli 3 594 €/asukas. Kertynyt 4,3 milj. €:n
ylijäämä helpottaa kunnan taloutta, mutta nykyisellä investointitasolla ylijäämät on käytetty nopeasti
ja kunta velkaantuu.
SuunnitelmakaudeIla kuntiin oleellisesti vaikuttaa maakuntajaon pohjalta perustettavat 18
itsehallintoaluetta 1.1.2019 alkaen. Niille osoitetaan sote -tehtävien lisäksi pelastustoimen ja
maakuntien liitojen tehtävät, ELY-keskuksien alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät
mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät sekä mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto.
Kuntien tehtäviä ovat myös jatkossa muun muassa varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut, terveyden
ja hyvinvoinnin edistäminen, kaavoitus ja tekninen toimi ja vapaa-ajan palvelut.
Päätehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista.
Tavoitteena on, että kunnan rooli muuttuu palvelujen järjestäjästä vahvemmin alueensa elinvoiman,
yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.
Kunta vie käytäntöön kuntastrategiaa työllisyys-, matkailu- ja elinkeino- sekä Asuminen 2020 ohjelmalla, jotka käsitellään tammikuun valtuustossa 2016. Kunnan elinvoimaisuutta ja tuottavuutta
lisätään lisäksi prosessien sujuvuudella ja johtoryhmän, osastojen, kunnanhallituksen ja valtuuston
työohjelmilla. Niin ikään kuntastrategiaa jalkautetaan käytäntöön talousarviolla, kehityskeskusteluilla,
konserniohjauksella ja Cursor Oy:n omistajaohjauksella.
Hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kunnan palvelut, mutta erityisesti jokaisen
oma vastuu itsestään, läheisistään ja asuinkunnastaan.
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