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Huomion kohteena oppiminen ja osallistaminen
Monet koululaiset viettävät parhaillaan pitkää kesälomaa. Koulujen kevätjuhlissa kesäkuun 
alussa laulettiin lukuvuoden päätteeksi tuttuun tapaan suvivirttä. Sivistystoimenjohtajan 
Tina Lanefjordin mielestä on tärkeää, että oppilaat pitävät koulunkäyntiä mielekkäänä ja 
innostavana, jolloin he myös haluavat jatkaa opiskelua. 
– Tärkeänä tehtävänämme on parantaa tavoitteiden täyttymistä ja tarjota kaikille oppilaille
mahdollisuus oikeudenmukaiseen ja tasaveroiseen koulutukseen, Tina Lanefjord sanoo.

Esikoulusta aikuiskoulutukseen
Hän kuvaa työtään kunnanviraston sivistystoimenjohtajana monimutkaiseksi mutta 
hauskaksi. Elokuussa tulee kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun hän aloitti tehtävässään. 
– Pienissä kunnissa johtajien työ on helposti melko hajanaista, toisin kuin isommissa
kunnissa. Vastuullamme on monia erilaisia toimintoja, mutta saamme samalla hyvän 
kokonaiskuvan.

Vastuualue kattaa koko koulunkäynnin esikouluaan aloittelevista lukiotasolle ja 
aikuiskoulutukseen, johon sisältyy myös SFI eli maahanmuuttajien ruotsinopetus. Tällä 
hetkellä kunnassamme on yli 1 100 oppilasta. Tina Lanefjordin toiminta-alueella on noin 
180 työntekijää monissa erilaisissa ammateissa. 
– Meillä on mm. kouluruokailuhenkilöstöä, kulttuuripedagogeja, esikoulunopettajia,
opettajia, vapaa-ajanpedagogeja ja muuta henkilökuntaa. Omaan johtoryhmääni kuuluu 
kolme rehtoria, ateriapäällikkö, esikoulupäällikkö, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen johtaja 
sekä kunnan kehitysstrategi. 

Johtoryhmä kokoontuu kahden viikon välein keskustelemaan ajankohtaisista asioista. 
Pysyäkseen ajan tasalla eri yksiköiden toiminnasta Tina Lanefjord tapaa yksiköiden 
edustajia säännöllisesti. 
– Haluan tietää, mitä tapahtuu, jotta voin kehittää toimintoja edelleen. Istun paljon
kokouksissa ja kalenterini täyttyy nopeasti. Kokousten välillä on kuitenkin ehdittävä myös 
pitämään yhteyttä toimintojen muuhun henkilökuntaan ja vastaamaan oppilaiden 
vanhempien esittämiin kysymyksiin.    

Kukoistava kulttuurikoulu ja yhdistystoiminta
Hälleforsin kunta on tunnettu kulttuurikoulustaan, jossa on paljon oppilaita. Kulttuurikoulun 
toimintaan osallistuu 42 prosenttia kunnan 7–15-vuotiaista lapsista ja nuorista. Ruotsin 
kuntien ja maakäräjien keskusjärjestön (SverigesKommunerochLandsting) mukaan luku on 
vastaavanlaisissa kunnissa 25 prosenttia. 
– Kiinnostus soittamiseen on kasvanut vapaaehtoisopetuksessa melkoisesti.
Kunnassamme harjoitetaan myös aktiivista yhdistystoimintaa. Yhdistysten piirissä toimii 
noin 800 lasta ja nuorta, Tina kertoo ylpeänä. 

Tina on monille tuttu kasvo toimittuaan aikaisemmin Pihlskolan-koulun rehtorina ja sitä 
ennen 20 vuotta ravintola-alalla. Eri ammattirooleissaan hän on aina saanut olla mukana 
vaikuttamassa. 
– Haluan johtotehtävässäni tukea työntekijöitämme, jotta he voivat menestyä työssään ja
tehdä päätöksiä turvallisin mielin.

Nimi: Tina Lanefjord
Ikä: 53 år
Asuinpaikka: Grythyttan, 
varttunut Saxhyttefalletissa
Perhe: 26- ja 21-vuotiaat lapset 
sekä mies Dennis Iso-Salo, joka 
toimii Philskolanin opinto- ja 
ammatinvalinnanohjaajana.

Lempisitaatti: ”Elä tässä ja nyt” ja 
”Ole oma itsesi, muut ovat 
varattuja”

Ei pidä: Kateudesta
Harrastukset: Golf, matkustelu, 
viini ja ruoka. Ne merkitsevät 
minulle elämänlaatua. 

Iloista kesää! 



Hyvinvoinnin perustana on kunnan hyvä taloudellinen tilanne. 
9. kesäkuuta pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa
päätettiin syksyn ja neljän lähivuoden budjetin puitteista. 
Kunnanhallitus saa sen jälkeen tehtäväkseen jakaa 
budjetoidut varat kunnan eri toimintojen kesken. 

Kunnanvaltuusto on päättänyt pitkäaikaisesta suunnitel-
masta, joka koskee vuosia 2016–2020. Vuodeksi 2016 
budjetoidaan 7,9 mkr:n ylijäämä, joka vastaa 2 prosenttia 
kunnan budjetoiduista verotuloista ja yleisestä valtion-tuesta, 
tätä kutsutaan tulososuudeksi. On tärkeää, että kunnan 
talous on hyvinä aikoina ylijäämäinen, koska yli-jäämällä 
voidaan keventää rasituksia laskusuhdanteiden aikana.

Kunnan budjetoiduista verotuloista ja yleisestä valtiontuesta 
17,9 mkr varataan budjetissa investointeihin.

Muutamia investointeja ovat:
• VV-investoinnit sekä uusi henkilöstörakennus

Gyltbon hyötykäyttöasemalle, 5,0 mkr
• Katu- ja tieverkoston kunnostukset, 2,5 mkr
• Liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet,

0,5 mkr
• Puiden istuttaminen Schillingvägenin varrelle, 0,4 mkr
• Uuden matkakeskuksen viimeistelytyöt, 0,8 mkr
• Investoinnit kunnan kiinteistöihin, 5,0 mkr
Budjetin yhteydessä päätettiin myös vuosia 2015–2018 
koskevista taloudellisista ja toimintaan liittyvistä 
suuntautumistavoitteista. Tämä johti aikaisemmin päätettyjen 
omavaraisuussuunnitelmien kumoamiseen. Päätöksen 
johdosta aikaisemmat omavaraisuussuunnitelmat sisällytetään 
nyt osaksi päätettyjä suuntautumistavoitteita.

Kunnan toiminnan- ja taloudenohjaus

Kunnanvaltuuston budjettipäätös vuosiksi 2016–2020

– Meidän on lain mukaan huolehdittava siitä, että kunnan
talous on hyvässä kunnossa. Sen vuoksi meidän on 
käytettävä resurssejamme säästeliäästi, talouspäällikkö 
Jessica Jansson kertoo. 

Kunnanvaltuusto ohjaa taloudellista kehitystä hyvän 
talouden-pidon vaatimusten mukaisesti käyttäen apunaan 
tavoitteita, laatumittareita ja tunnuslukuja. Ohjauksen 
perustana käytetään valtion ja viranomaisten 
taloudenohjauksesta asettamia määräyksiä. Käytettävissä 
olevat ohjausvälineet:

• Budjetti ja tavoitteelliset suunnitelmat
• Kirjanpito
• Seuranta ja valvonta
• Arviointi

– Meidän on koko ajan sovitettava toimintaamme uuden
lainsäädännön sekä vuoden aikana tulevien uusien 
ehdotusten mukaan. Ruotsin kuntien ja maakäräjien 
keskusjärjestö SKL tiedottaa meille, miten ehdotukset 
vaikuttavat kuntaamme.

Budjetti on poliittinen ohjausväline. Muutoksia tapahtuu 
päivittäin, ja välillä tulee odottamattomia kustannuksia. 
Joudumme sen vuoksi koko ajan tehostamaan toiminta-
amme mutta katsomaan samalla kunnassamme olevia 
tarpeita. 
– Viime vuosi päättyi hyvin, mutta kunnan tärkeä työ
jatkuu. Hälleforsissa on ainutlaatuista se, että sovellamme 
viisi-vuotisbudjettia saadaksemme toimintaan enemmän 
jatkuvuutta. 

Muutamia tämän vuoden poliittisista priorisoinneista:

• Kesätyöpaikat, 150 tkr
• Aikuiskoulutus, 700 tkr
• Krokbornsparken, 150 tkr lisää vuodessa puiston

ylläpitotöihin
• Kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestelyt
• Hoito- ja hoivatoimi

Osavuosikatsaus julkaistaan elokuussa.
– Panostamme jatkuvasti tavoitteiden täyttämiseen ja
taloudellisten ennusteiden laatimiseen. Olemme päättäneet 
analysoida kuntamme eri tunnusluvut ja verrata tuloksia 
muihin verrattavissa oleviin kuntiin. Pyrimme aina tehosta-
maan ja parantamaan toimintaamme. Joskus joudumme 
tekemään asioihin muutoksia saadaksemme parempaa 
laatua samaan hintaan. Rahat on tärkeää käyttää oikeisiin 
asioihin.

tkr = tuhat kruunua
mkr = miljoona kruunua       

Haluatko tietää lisää? 
Osoitteessa 
www.hellefors.se
on kunnan koko 
vuosibudjetti.

Talouspäällikkö Jessica Jansson



Sinun verorahasi
Kunnalla on vuonna 2015 ”omia verovaroja”
268,5 miljoonaa kruunua. 
Lisäksi kunta saa yleistä valtiontukea 107,3 miljoonaa 
kruunua. Tuella pyritään tasoittamaan eri kuntien välillä 
olevia rakenteellisia eroja, joita ovat mm. ikärakenne ja 
kunnan työllisyysaste. Veropussissamme on vuonna 
2015 yhteensä 375,8 miljoonaa kruunua.

• 366,6 mkr verovaroista käytetään toiminnan
nettokustannusten, mm. henkilöstön, tilojen ja
laitteiston rahoittamiseen.

• 5,0 mkr käytetään kunnan korkokustannusten
maksamiseen.

• 4,2 mkr säästetään tulevia vuosia varten.

Miten verovarat jaetaan?

Kunnan harjoittama toiminta maksaa vuonna 2015 arviolta 
noin 366,6 miljoonaa kruunua, josta 12,0 miljoonaa 
käytetään nk. poistoihin kunnan kiinteistöjen ja inventaarien 
arvon säilyttämiseksi. 

Kunnalle maksettava 100 kruunun veropotti jakautuu 
oheisen kaavion mukaisesti. Kaaviossa näkyvät suurimmat 
erät. Kaavion Muut-lohko sisältää pienempiä yhteen-
laskettuja eriä, jotka on eritelty alhaalla oikealla olevassa 
ruudussa.

+ 268,5 miljoonaa kruunua

+ 107,3 miljoonaa kruunua 
__________________

375,8 miljoonaa kruunua

Mihin rahat käytetään?

Muut kustannukset jakautuvat seuraavasti:
• Poliittinen toiminta 2,26 kr
• Vapaa-ajantoiminta, urheilukentät,

liikuntakeskukset 2,35 kr
• Kulttuuritoiminta, kirjasto 1,20 kr
• Kulttuurikoulu 0,97 kr
• Aikuiskoulutus 0,87 kr
• Eläkkeet 2,49 kr
• Yleinen hallinto 6,28 kr

Yhteensä:
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Vastaava julkaisija: Ola Ström
Toimitus, valokuvat ja layout: Elin Abelson
www.hellefors.se
0591-641 00 (vaihde)
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Otamme mielellämme vastaan mielipiteitä ja vinkkejä osoitteeseen elin.abelson@hellefors.se

Tätä tiedotetta on saatavana suomenkielisenä Hälleforsin ja Grythyttanin 
kirjastoissa sekä Medborgarplatsenissa viikosta 28 lähtien. Lisäksi uutiskirje on 
luettavissa osoitteessa www.hellefors.se/suomeksi. Jos haluat paperiversion 
postissa, ota yhteys koordinaattori Marjo Mäkiseen numerossa 0591-641 31.

Tapahtumakalenteri
Heinäkuu
Sunnuntai 5 heinäkuuta, klo 14.00–18.00 
Käsityöpäivä
Krokbornsparken
Perjantai 10. heinäkuuta, klo 19.00
Rigmorin ja Christinan konsertti 
Kesäkonsertti Grythyttanin kirkossa 
Lauantai 18, 25 heinäkuuta, klo 11.00–16.00 
Grythyttesommar  
Erilaisia aktiviteetteja koko perheelle 
Grythyttanin torilla
Lauantai 18. heinäkuuta, klo 13.00–17.00 
Hjulsjödagen  
Erilaisia aktiviteetteja koko perheelle 
Hjulsjössä

Lauantai 25. heinäkuuta, klo 10.00–15.00 
Sävsjöns dag  
Erilaisia aktiviteetteja Sävsjönissä
Elokuu
Lauantai 1. ja 8. heinäkuuta, klo 11.00–16.00 
Grythyttesommar  
Erilaisia aktiviteetteja koko perheelle 
Grythyttanin torilla
Sunnuntai 2. elokuuta, klo 13.00–17.00
Stora kakkalaset 
Kakkukestit Grythyttanin kotiseutumuseossa 
Skräddartorpissa kotiseutumuseoiden 
päivän kunniaksi
Perjantai 7. elokuuta, klo 18.30
Silvergruvanin miilu sytytetään  
Silvergruvanin miilun sytytys Hagenissa 
ja viihdettä yleisölle

Lauantai 8. elokuuta, klo 19.00 
Diggiloo  
Ruotsin suurin kesäkiertue 
saapuu Hellefors Herrgårdiin
Sunnuntai 9. elokuuta, klo 14.00–18.00  
Motor & Rock and roll
Veteraaniautoja, mopoja ja 
moottoripyöriä Krokbornsparkenissa
Lauantai 29. elokuuta 
Hjulsjöjoggen 
Maastojuoksu: Löpex 
sport lång-loppscup. 
Pidätämme oikeuden ohjelman 
muutoksiin. Lisätietoa on 
tapahtumaoppaassa 
(Evenemangsguiden) osoitteessa:
www.hellefors.se.

Ernst tuo nostetta Hälleforsille! 
Kaikki alkoi siitä, kun Ernst Kirschsteiger oli puhumassa itäisen 
Värmlandin elinkeinopäivillä Loka Brunnissa tammikuussa. Puhe oli 
muuten todella kiinnostava. Melkein ohimennen hän mainitsi etsivänsä 
uutta kunnostettavaa taloa suosittuun Sommar med Ernst -televisio-
ohjelmaansa.
”Pyydä häntä käymään Björskogsnäsissä”, kuiskasi AnnalenaJernberg 
korvaani. Sanoista tekoihin. Eräänä koleana keskiviikkona helmikuussa 
saimme Ernstin vieraaksemme. Hän ei tullut paikalle paljain jaloin mutta 
yhtä lämminhenkisenä ja aitona kuin tv-ruudussa konsanaan. 
Unelmamme täyttyi: Ernst ihastui taloon ja luonnonpuiston upeaan 
miljööseen. Sommar med Ernst ja Jul med Ernst nauhoitetaan Hälleforsin 
kunnassa! 

Vanha rakennus herää taas eloon, ja me saamme 700 000 vierailijaa joka 
lauantai, kun ruotsalaiset kokoontuvat television ääreen seuraamaan 
Ernstiä TV4-kanavalla. Televisio-ohjelmat tuovat toivottavasti kuntaamme 
myös suuren joukon matkailijoita.”Ernst-vaikutus” luo myös uusia työ-
paikkoja. Talo kunnostetaan tietenkin erittäin varovasti sen ainutlaatuinen 
miljöö huomioon ottaen. Tämä on hyvää mainosta kunnalle sekä upea 
lisä ulkoilutarjontaamme. ”Luonnon oma talo” luontoystäville, esimerkiksi 
ornitologeille, hiihtäjille tai vaikkapa perheiden retkikohteeksi. 

Kunnanjohtaja     
ola.strom@hellefors.se

Kolumni Ola Ström

Rajoitettu liikennöitävyys

www.trafikverket.se

Hälleforsin ratapihalla tehdään kesän 2015 
aikana rautatien kunnostustöitä. Viikkojen 
33–35 aikana töitä tehdään ympäri 
vuorokauden, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä. 
Rakennustöistä johtuvien kuljetusten lisään-
tyminen saattaa myös rajoittaa liikennöi-
tävyyttä. Työt vaikuttavat myös kesän juna-
liikenteeseen. 
Pahoittelemme töiden mahdollisesti 
aiheuttamia häiriöitä.

Lisätietoja: 
Timo Järvinen, projektipäällikkö,
010-123 15 96 (3. elokuuta 2015 saakka)
Martina Rydberg, projektipäällikkö,
010-123 71 88 (3. elokuuta 2015 lähtien)

Lisätietoa on projektisivulla 
www.trafikverket.se/kil-stalldalen

Häiritseviä töitä Hälleforsissa

marmak62
Anteckning




