ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016
Hallintokuntien laatimat selvitykset arviointikertomuksessa oleviin tummennettuihin kohtiin.

Työllisyysasioiden hoidon koordinointiin tulee kiinnittää vielä nykyistä enemmän huomiota.
Selvitys:
Työllisyysasioiden hoito on yksi keskeisistä kunnan elinvoimatekijöistä. Se tullaan ottamaan huomioon
kunnan strategiaprosessissa. Tähän tulee vaikuttamaan kuntien roolin muuttuminen työllisyysasioiden
hoidossa maakuntauudistuksen myötä, mikä se rooli sitten tuleekaan olemaan.
Yritystoiminnan edistämiseen tulee aina kiinnittää huomiota. Aktiivista yrityshankintaa on lisättävä ja se
koko kunnan keskushallinnon tehtävä.
Selvitys:
Elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten parantaminen on yksi keskeisistä kunnan elinvoimatekijöistä. Se
tullaan ottamaan huomioon kunnan strategisissa tavoitteissa ja toimenpiteissä.
Kunnan maksuosuus Kelalle oli 0,275 milj.euroa edellisvuonna se oli 0,214 milj.euroa. Kunnan on
kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon.
Selvitys:
Kunnan maksuosuus 31.8.2017 on 0,187 milj.
Kunta on mukana alueellisessa Mikkelin kaupungin hallinnoimassa Tartu! -hankkeessa. Hanke on alkanut
vuoden 2017 alussa ja kestää 31.12.2018 asti. Kyseessä on asiakasprosessin kehittämishanke 12 kuukautta
työttömänä olleille. Kangasniemen kunnalla on hankkeessa 0,5 projektityöntekijää ja koko hankkeen
henkilöstöresurssi on 6 htv. Hankkeen asiakastavoitteesta on saavutettu jo yli puolet ensimmäisten
kuukausien aikana. Kunta tulee edelleen olemaan kiinnostunut työttömyydenhoidon alueellisista
hankkeista.
Lukion vetovoimaisuuteen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Kankaisten uuden yläkoulun
valmistuminen tuo myös lukion toiminnalle lisäarvoa tilojen yhteiskäytön myötä.
Selvitys:
Tilojen yhteiskäyttöä on monipuolistettava jotta uusia tiloja saadaan hyödynnettyä mahdollisimman paljon.
Lukion vetovoimaisuuden osalta sivistyslautakunnalle esitetään elokuussa johtokunnan tilalle
toisentyyppistä yhteistyöelintä, joka keskittyy enemmän opiskelijoiden, huoltajien ja koulun yhteistyöhön.
Vetovoimaisuuden osalta suurin tekijä on saada paikkakunnan nuoret hakeutumaan omaan lukioon ja
yleensä ylläpitää lukio-opintojen suosiota. Ulkopaikkakuntalaisten osalta on syytä päivittää kuljetusohjetta,
joka on vuodelta 1994. Aika on 23 vuodessa muuttunut, oppilasmäärät ovat vähentyneet ja julkisen
liikenteen mahdollisuudet vähentyneet merkittävästi. Yksittäisen oppilaan kuljetuskustannukset toiselta
paikkakunnalta voivat ylittää moninkertaisesti oppilaasta saadun valtionosuuden.
Kunnan asukasluvun alentuminen, väestön ikärakenteen muutos ja muutoin muuttuvat palvelutarpeet
on jatkuvasti tiedostettava kunnan palveluja järjestettäessä.
Selvitys:

Nämä muutokset näkyvät ja vaikuttavat kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja palvelurakenteen
muutoksiin ja painopisteisiin. Vaikutuksia tulee ennakoida ja tehdä sen myötä tarvittavia ratkaisuja ja
päätöksiä palvelurakenteessa. Kuntalaisten palvelujen osalta keskeistä on myös yhteistyö ja sen
muotoutuminen tulevan maakunnan kanssa.
Kunnan sote-palvelujen toimivuutta tulee valvoa ja tarvittaessa pitää ryhtyä toimenpiteisiin palvelutason
turvaamiseksi.
Selvitys:
Kunnan tulee tarvittaessa reagoida asiasta saamaansa palautteeseen. Sote-palveluiden tilannetta pyritään
seuraamaan säännöllisesti kunnan johtoryhmässä niin, että niihin liittyvissä asioissa paikalla on Essoten
kuntavastaava.
Essote on palkannut aikuissosiaalityöhön 1.1.2017 alk. sosiaaliohjaajan 75 %, joka myös työsuhteessa
kuntaan Tartu-hankkeessa sekä sos.työntekijän 22.5.2017 alkaen 75 % ja lastensuojeluun ja lapsiperheiden
sosiaalityöhön 25 %. Lisäksi Lastensuojeluun ja lapsiperhetyöhön on palkattu 1.2.2017 alk. sos.työntekijä
(tekee osittain Kangasniemellä) sekä perhetyöntekijä 100%.
Tällä saamisella on lyhennettävä rakentamiseen otettuja lainoja.
Jälkirahoituksena tulevalla koulurakentamisen valtionosuudella pitää käyttää sellaisenaan lainojen
lyhentämiseen.
Selvitys:
Jälkirahoitteisella valtionosuudella ei lisätä kunnan investointitarvetta, vaan valtionosuus ohjautuu lainan
lyhentämiseen.
Lapaskankaan teollisuusalueen laajennuksen kunnallistekninen valmius pitää saada pikaisesti valmiiksi.
Selvitys:
Asia on valmistelussa ja etenee kunnanhallituksen päätösten mukaisesti.
Jatkossa merkittävimmät ongelmat kohdistunevat kunnan sote-käytössä olevaan kiinteistökantaan.
Selvitys:
Sote käytössä olevista kiinteistöistä on sisäilmatutkimuksia tehty Palvelukeskus Mäntykankaalla. Tehdyissä
tutkimuksissa on havaittu ongelmia ja niiden vuoksi on myös toteutettu korjauksia. Tutkimuksia joudutaan
vielä jatkamaan syksyllä 2017. Hyvinvointikeskuksessa tehdään syksyllä 2017 korjausien onnistumisen
arviointia. Myös tässä kiinteistössä ovat käyttäjät havainneet mahdollisia sisäilmaongelmia. Kyseiset
kiinteistöt on vuokrattu pitkähköllä vuokrasopimuksella Essote:lle, mutta jatkosta maakuntaorganisaation
osalta ei ole varmuutta.
Uuden valtuuston aloittaessa toimintansa on syytä myös talousarviossa nykyistä selkeämmin määritellä
toiminnalliset tavoitteet. Uusi valtuusto hyväksyy ensimmäisen talousarvionsa vuodelle 2018. Tässä
talousarviossa tavoitteet olisi oltava konkreettisia, jotta toteutuma pystytään konkreettisesti
toteamaan.
Selvitys:
Kunnan strategian valmistelutyö on aloitettu ja talousarvioon 2018 pyritään johtamaan mitattavat
toiminnalliset tavoitteet strategiasta.

