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Alajärven kaupungin historian toiseksi paras tulos
Alajärven kaupungin tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa kaupungin talouden kehityksen
jatkuneen edelleen positiiviseen suuntaan. Kaupungin omat palvelutoimialat pysyivät
erittäin hyvin talousarvion 2017 mukaisissa määräraharaameissa. Merkittävin kasvu tapahtui tulojen osalta verotuloissa, mutta myös menojen osalta erikoissairaanhoidon menot alittuivat merkittävästi arvioidusta.
Käyttötalous ja muu rahoitus
Alajärven kaupungin toimintatuotot olivat 29,1 M€ ja toimintakulut olivat 88 M€. Verotulot olivat vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan 29,7 M€ kasvaen 0,8 % (223 t€). Valtionosuudet laskivat 3,2 % (1,2 M€) edellisestä vuodesta ollen yhteensä 35,8 M€. Vuoden
2017 vuosikate on 6,6 M€ (10 M€ v. 2016) eli 674 €/asukas (1015 €/asukas). Tilikauden
tulos on poistojen jälkeen 3.624.263,79 € (7.019.654,00 € v. 2016) ylijäämäinen.
Investoinnit
Alajärven kaupungin investoinnit vuonna 2017 olivat 8,25 M€. Merkittävimmät investointikohteet olivat uuden päiväkodin ja ylipainehallin rakentaminen sekä terveyskeskuksen
peruskorjaukset. Syksyllä 2017 valmistuneen päiväkodin kustannukset olivat 2,2 M€ ja
terveyskeskuksen peruskorjauksen (kok.kust. 4,4 M€) kustannukset vuodelle 2017 olivat
2,4 m€. Lisäksi investoitiin kaavateihin 500 t€ ja vesi- ja viemärilaitoksen saneeraukseen
ja verkostoihin 153 t€.
Lainakanta
Kuluvan vuoden investoinnit ovat hieman nostaneet lainakantaa, joten lainamäärä asukasta kohti on alle maakunnan ja jopa valtakunnan keskiarvon. Kaupungin lainakanta oli
21,2 M€ ja lainakanta kasvoi noin 2,5 M€ edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta
kohden olivat 2.151 €/asukas (koko maa 2.939 €/asukas ja E-P 3.600 €/asukas).
Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen kommentoi tilinpäätöstä 2017:
”Alajärven kaupungin talous on kaikilla mittareilla erinomaisessa kunnossa. Lainamäärät ovat myös maltilliset ja alle Etelä-Pohjanmaan ja valtakunnan keskiarvojen. Hyvän taloudenhoidon ansiosta Alajärvellä on voitu investoida huomattavan paljon viime vuosien
aikana kaupungin palvelurakenteisiin. Tulos vuonna 2017 on noin 3,6 miljoonaa euroa ja
se on Etelä-Pohjanmaan kärkituloksia suhteutettuna asukaslukuun. Alajärven voimakas
kehittäminen ja investointi palvelurakenteisiin tulevat jatkumaan myös lähivuosina. ”
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