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Alajärvi historiansa parhaaseen tulokseen – myös lainakanta aleni edelleen
Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa kaupungin talouden kehityksen
jatkuneen edelleen positiiviseen suuntaan. Kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät
erittäin hyvin talousarvion 2016 mukaisissa määräraharaameissa. Lisäksi talouden tasapainottamistoimet ja rakennemuutokset alkavat tuottamaan toivottua tulosta. Merkittävin kasvu tapahtui tulojen osalta valtionosuuksissa ja verotuloissa, mutta myös menojen
osalta erikoissairaanhoidon menot alittuivat merkittävästi arvioidusta.
Käyttötalous ja muu rahoitus
Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 41,7 M€ ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 0,1 %. Toimintakulut olivat 98 M€ laskien 1,1 %. Merkittävin toimintakulujen lasku
oli henkilöstökuluissa n. 1,1 M€.
Verotulot olivat vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan 29,5 M€ kasvaen 3,5 % (1 M€). Valtionosuudet nousivat 8,5 % (2,9 M€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 37,0 M€.
Valtionosuuden kasvusta osa sisältää yhteistoiminnasta aiheutuvia tuloeriä.
Vuoden 2015 vuosikate on 10 M€ (5 M€ v. 2015) eli 1.015 €/asukas (502 €/asukas).
Tilikauden tulos on poistojen jälkeen 7.019.654,00 € (1.928.833,48 € v. 2015) ylijäämäinen.
Investoinnit
Alajärven kaupungin investoinnit vuodelle 2016 kasvoivat 5,26 M€:oon vuodesta 2015
(2,07 M€). Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden päiväkodin rakentaminen ja
koulukeskuksen sekä terveyskeskuksen peruskorjaukset. Päiväkodin rakentaminen
(2,2 M€) alkoi syksyllä ja kohde valmistuu kesäkuussa 2017. Koulukeskuksen ns. Auditoriosiiven peruskorjaus (900 t€) saatiin päätökseen vuoden lopulla. Syksyllä käynnistyneen
terveyskeskuksen peruskorjauksen (4,4 M€) kustannukset vuodelle 2016 olivat
400.000 €. Lisäksi investoitiin kaavateihin 500 t€ ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen ja verkostoihin 1.1 M€, joista suurin yksittäinen kohde oli Hoiskon siirtoviemärin rakentaminen 364 t€.
Lainakanta
Viime vuodet ovat investointien osalta olleet maltilliset, joten lainamäärä asukasta kohti
on alle maakunnan ja jopa valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli 18,7 M€ ja
lainakanta laski noin 5,4 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat
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1.888 €/asukas (koko maa 2.930 €/asukas ja E-P 3.433 €/asukas). Uimahalli-investoinnin
valmistuttua kaupungin lainakanta oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä 28,0 M€ (2.737
€/asukas) eli kolmessa vuodessa lainakanta on vähentynyt peräti 9,3 M€ eli 33,2 %.
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2016:
”Alajärven kaupungin talous on saatu monilla mittareilla mitattuna tasapainoon. Yli 7
miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos on Alajärven historian paras ja jo kolmatta vuotta peräkkäin positiivinen. Tästä kuuluu suuri kiitos Alajärven kaupungin luottamushenkilöille ja
henkilöstölle, jotka ovat vieneet läpi valtuuston syksyllä 2013 hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa vuosille 2013–2016 sekä palvelurakennetyöryhmän vuonna
2014 esittämiä rakenteellisia uudistuksia.
Tasapainottamistyö alijäämien kattamiseksi saatiin tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja
taseessa on nyt ylijäämää noin 5,0 M€. Tämä toimii tarvittaessa puskurina turvaamaan
kaupungin rahoituspohjaa varsinkin sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen. Kestävällä
pohjalla oleva kaupungin talous mahdollistaa hyvien ja laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaupunkilaisille. Samalla voimme investoida välttämättömiin ja tarpeellisiin kohteisiin tänä vuonna ja tulevina vuosina.
Alajärven lainamäärä asukasta kohden on myös selkeästi alle valtakunnan ja maakunnan
keskiarvon, eli tälläkin mittarilla mitattuna Alajärven kaupungin talous on hyvällä tasolla.”
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