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Arviointityö

Säästääkö Hirvensalmen kunta itsensä hengiltä?
Onko kunnan edun mukaista näyttää nollavelkaa kuin dynaamista kasvavaa kuntaa?
Säästämällä kaikessa toiminnassa saadaan vain siirrettyä välttämättömiä ja piileviä menoja
seuraavalle sukupolvelle.
lnvestointivelka kasvaa kohisten.
Kunta on rakentanut ylimitoitetun energiatuotannon ja vesijohtoverkoston palvelemaan

naapurikuntaa.
Yhtiöt ovat kohtu uttom an su u rissa va i keu ksissa,

Kunta joutuu tukemaan ja pääomittamaan ko,laitoksia vuodesta toiseen verovaroin.
Näille toiminnoille tulisi vilkkaasti hankkia käyttäj¡ä tappioiden tasaamiseksi.

Elinkeinoelämän kehittäminen on ollut enemmän passiivista kuin aktiivista.
Johtajasopimuksen kultainen kädenpuristus olisikin pitänyt laittaa riittävän isoksi bonukseksi
elin keinoelämän kehittämisestä.

Aktiivinen ja kehityksessä mukana oleva kunta houkuttelee asukkaita ja työpa¡kkoja
llman tätä kehitystä kunta on vain kylä muiden joukossa,

Päätöksenteko / valtuutettujen kuuleminen

Uuden valtuustokauden alkaessa toivotaan valtuutetuilta aktiivisempaa päätöksentekoa
Asioihin paneutuminen ennen kokouksia on luottamushenkilölle näytönpaikka.

Toimialat

Tekninen to¡mi on kuluneen tilikauden aikana noudattanut jo tutuksi tullutta toimintatapaa.
Ns. tulosyksikön budjettion laadittu vain suuntaa näyttäväksi. Toteutustuntuu olevan varsin
impulsiivista.



Heikinkodin kunnostus on ollut jo vuosia vaiheessa ja loppua ei tunnu näkyvän.

Puutteellisten tilojen vuoksijoutuuko hirvensalmelaiset vanhukset Mikkeliin?
Palvelukeskuksen huoneet tulee saneerata ajan tasalle.
Vedenpuhdistamo on ollut huonossa hapessa. Suunnitelmat olivat v. 2015 jo valmiina, nyt näyttäã
suunnittelu vain jatkuvan. Milloin saneeraus toteutuu?
Sotketaanko pu htaat vedet?

Muistamme urheilukentän ja sen päättämättömyyden, jota rakentamisessa oli.
Markka-aikana aloitettiin ja euroaikana toteutettiin hanke. Hanke vain maksoi saman summan
nyt euroina kuin olisi maksanut markkoina.

Kaavoitus on kaiketi edennyt kohti loppuaan, sillä käsittelyssä on enimmäkseen kaavamuutoksia
jo hyväksyttyihin kaavoihin,

Matkailua palveleva toimi tuntuu olevan vieras asia tekniselle toimialalle, Satama ja laituripaikat
tuottavat tappiota merkittävästi.
Herää kysymys, onko tehty suullisia sopimuksia joista pidetään kiinnija ei hyväksytä toiminnan
muuttamista tuloksekkaaseen su untaan.
Matkailun kehittäminen on kuitenkin jokaisessa esitteessä kunnan ykkösjuttu.

Elin keinopolitiikka

.. onko sitä?
Katsotaan taaksepäin tai eteenpäin niin surulliselta näyttää.
Emme ymmärrä sitä, että yrityselämän tutkiminen on niin vaikea asia.

Sanonta: kun on housut jalassa niin hyvä on.
Näin toimien saadaan kuntaan yrityksiä vuodeksi- pariksija muutoskustannuksia kuoletettavaksi.

Kunta on teettänyt tyytyväisyystutkimuksen v.2010. Olisiko nyt aika ottaa tuo tutkimus esiin
valtuustossa ja kehittää kuntaa tutkimuksen osoittamaan suuntaan.
Kunnan kehittäminen ei ole yhden eikä kahden miehen ruletti. Vastuunkantajia on tarjolla
paljon enemmän.

Kuntakonsern¡

Kaikki näyttää hyvältä niin kauan kuin kunta ostaa palveluja joita se tarv¡tsee ja maksaa niistä
ns. käyvän korvauksen.

Yhtiöiden oman pääoman kohdalla on tilanne samanmoinen. Kunnan on pääomitettava yht¡ö¡tä
säännöllisin väliajoin.
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Tulevaisuus

Verotulojen osuus verrattuna valtionosuudet ovat pysyneet samansuuruisina.

Mitä tapahtuu kunhan sote ohjaa rahavirtoja? Heikki Laukkanen, ent. juvan kunnanjohtaja
ennusti vuonna 2012 rahatarpeen kasvusta Etelä-Savon kunnissa. Tässä ennusteêssa
Hirvensalmen paine veronkorotuksiin oli 5. suurin.
Tämä ka i kki johtu u keh ittym ättömästä ja passiivisesta elin keinoelä mästä.

Ei riitä pelkkä mökkivuokraus ja kaunis luonto, jos meillä ei ole muuta tarjottavaa.
Tämä näkyijo vuoden 2015 rakentamisessa.
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