
Vuodesta 2018 kerrottua 

 

Kaupungin elinvoimaisuus ja paikkakunnan kehittäminen ovat maaliskuussa valtuustossa 

hyväksytyn kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategian yleisiä päämääriä. Tarkempia pai-

nopistealueita strategiassa ovat yrittäjähenkisen kaupungin talouden kunnossa pitäminen, 

paikkakunnan vahvuuksien markkinoinnin tehostaminen, koulutus- ja kulttuuripalvelujen 

kehittäminen elinvoiman vauhdittajana sekä kestävän kehityksen periaatteiden huomioimi-

nen kaupungin toiminnassa. 

Strategian osana hyväksyttiin myös konsernin toiminnalle suuntaviivat ja annettiin uudet 

konserniohjeet. Strategian painopisteiden mukaisesti valtuusto päätti myös, että Haapa-

järvi liittyy Hinku-kuntien verkostoon ja sitoutuu omassa toiminnassa ilmastopäästöjen vä-

hentämiseen.  

 

Kaupunki ja yrityspalvelut jatkoivat aktiivista yhteis- sekä kehittämistyötä yrittäjien ja yrittä-

jäyhdistyksen kanssa. Konkreettisena osoituksena yhteistyöstä Suomen Yrittäjien Keski-

Pohjanmaan yrittäjät palkitsivat Haapajärven vuoden 2018 aktiivisimpana ja yritysmyöntei-

simpänä kuntana.  

 

Osana paikkakunnan vetovoimaisuuden kehittämistä valtuusto päätti maalikuussa uuden 

paloaseman rakentamisesta Palomäen alueelle. Tilahankkeiden tarvetta selvitettiin vuoden 

aikana myös terveyskeskuksen ja yläasteen rakennusten osalta. Tulossa olevien inves-

tointien toteuttamisvaihtoehtona valtuusto hyväksyi uuden rahoitustavan eli kiinteistö-

leasingin periaatteet, joiden mukaisesti tehdään kuitenkin erikseen hankekohtaiset päätök-

set hankesuunnitelman hyväksymisen tai investointiohjelman yhteydessä. Osaltaan paik-

kakunnan yleisilmettä virkistivät valmistuneet ja valmistumassa olevat yksityisten yritysten 

rakentamat soterakennukset terveyskeskuksen lähialueella. 

Tuulivoima puhutti kovasti vuoden aikana ja keskustelu tiivistyi Pajuperänkankaan tuulivoi-

makaavan käsittelyn eri vaiheisiin. Tiitonrannan kyläkaavan valmistelutoimenpiteillä haet-

tiin yhteistyössä maanomistajien ja kyläläisten kanssa ratkaisuja rakentamisen mahdollis-

tamiseksi kyläalueelle ja kylän kehittämiseen. Kaupunki päätti myydä Asevarikolta keskus-

taan tulevan siirtoviemärin kuntien omistamalle Vesikolmio Oy:lle yhtiön periaatteiden mu-

kaisesti. 

 

Strategian mukaisesti kaupunki myös panosti ja kehitti kaupungin sekä paikkakunnan 

markkinointia. Vuoden aikana julkaistiin mm. matkailijoille tarkoitettu visithaapajarvi -si-

vusto, julkaistiin kaupungin tiedotuslehti sekä hyväksyttiin markkinointistrategia ja -suunni-

telma, jonka mukaiset käytännön toimenpiteet jäivät seuraavalle vuodelle. 

 

Maakunnallista ja maakunnan eteläosan kuntien yhteistyötä selvitettiin eri yhteyksissä. 

Haapajärvi oli osaltaan mukana valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen maakun-

nallisessa valmistelutyössä ja valmistautui uudistuksen voimaantuloon eri tavoin. Nyttem-

min on kuitenkin selvinnyt, ettei valtakunnallinen uudistus toteudukaan suunnitellulla ta-

valla. Myös Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan kuntien yhteistyön kehittämisestä 

käytiin keskustelua kuntien ja seutukuntien välillä. Keskustelu ei ole johtanut ainakaan 



vielä toistaiseksi konkreettisiin päätöksiin tai toimenpiteisiin. Myös Selänne-kunnat kävivät 

neuvotteluja sotekuntayhtymän toiminnan kehittämisestä. 

 

Kaupungin taloudellinen tilanne vaikeutui jälleen. Tuloslaskelma vuodelta 2018 on alijää-

mäinen 1,9 miljoonaa euroa, mikä on 1,3 miljoonaan euroa huonompi tulos kuin edellisenä 

vuonna. Vuosikate oli vain 32.266 euroa. Verotulot kasvoivat edellisvuodesta noin 410.000 

euroa. Kiinteistöveroja vuodelle 2018 korotettiin voimalaitosten ja rakentamattomien raken-

nuspaikkojen osalta, mikä näkyi osaltaan verotulojen kasvuna yhdessä tuloverojen 

kanssa. Rahoitustuottojen ja -kulujen kehitys oli edellisvuotta heikompaa. Toimintakate oli       

- 46,3 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna. Toimin-

tamenoissa menot kasvoivat eniten peruspalvelukuntayhtymä Selänteen maksuosuu-

dessa, joka oli noin 2,0 miljoona euroa edellisvuotta suurempi.  

 

Talouden käänteeseen osattiin varautua mm. talousarvion muutoksissa ja samassa yhtey-

dessä valtuusto päätti, että hallituksen on esitettävä seuraavan vuoden alkupuoliskolla ta-

loutta tasapainottavia toimenpiteitä. Hallituksen nimeämä työryhmä on aloittanut tasapai-

nottamistyönsä ja esitykset tulevat kevätkesästä valtuuston päätettäväksi. Vaikeutuneen 

taloudellisen tilanteen takia valtuusto päätti myös kunnallisveroprosentin korottamisesta 

vuodelle 2019. 

 

Kiitokset kaupungin työntekijöille kaupungin palvelujen hyvästä toteuttamisesta. Haapajär-

vellä on erinomaiset ja monipuoliset kunnalliset palvelut. Kiitos myös luottamushenkilöille 

rakentavasta yhteistyötä oman kaupungin kehittämistyössä. 

 

 

 


