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KAUHAVA EDISTÄÄ HYVINVOINTIA 
 
Vaikka Kauhavan kaupungin käyttötalousmenot vuodelle 2017 ovat peräti 1,2 miljoonaa euroa ku-
luvaa vuotta pienemmät, näkyy talousarviossa panostus erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
vahvistamiseen. Ylihärmän päiväkoti saa uuden lastentarhanopettajan ja Kauhavan päiväkodeissa 
noudatetaan säädettyä tiukempaa henkilöstömitoitusta, kun yli 3 -vuotiaiden ryhmissä yhtä hoitajaa 
kohden on enintään 7 lasta. Laki sallii henkilöstön ja lasten väliseksi suhdeluvuksi 1/8.  Kaupunki 
saa ensi vuonna uuden nuoriso-ohjaajan sekä taideohjaajan yhdistettynä kirjastovirkailijan tehtä-
vään. Lasten ja nuorten hyvinvointia turvataan myös palkkaamalla toinen koulupsykologi elokuus-
sa. Talousarvioesitykseen sisältyy 30.000 euron määräraha nuorten kesätyöpaikkatukeen. 
 
Perusopetuksen kehittämiseen panostetaan edelleen. Uusi opetuspäällikkö aloittaa tehtävässään 
alkuvuodesta. Oppikirjoja ja tietoteknisiä välineitä uudistetaan. Jatkossa tabletit ym. tarvittavat lait-
teet hankitaan liisaamalla aikaisemman omaksi hankkimisen sijasta. Vuonna 2017 perusopetus 
saa 215 uutta laitetta oppilaskäyttöön. 
 
Hyvinvoinnin edistäminen näkyy myös investoinneissa. Alahärmään pitkään toivotun liikuntahallin 
rakentaminen alkaa vuonna 2017. Kustannusarvioltaan 3,2 miljoonan euron hanke valmistuu 
vuonna 2018. Liikuntahalli rakennetaan Alahärmän koulukeskuksen yhteyteen. Myös Kortesjärven 
liikuntataloa parannetaan 0,2 miljoonalla eurolla koulukeskusrakentamisen jatkumona. Kortesjär-
ven koulukeskuksen läheisyyteen rakennetaan myös lähiliikunta-areena. Kauhavalle yksityisenä 
hankkeena rakentuvan monitoimiurheiluhallin alta siirretään beachvolley-kentät ja frisbeegolf-rata 
uuteen paikkaan. Ylihärmässä Kiistolan vanha tekonurmi asennetaan yläkoulun kentälle. 
 
Kauhavan koulukeskuksen suunnittelu valmistuu vuonna 2017. Kustannusarvioltaan noin 17 mil-
joonan euron hankkeen varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2018 ja 2019. Tiloihin päästään 
muuttamaan vuoden 2020 alussa. Alahärmän päiväkoti- ja esiopetustilaratkaisuun varataan 0,5 
miljoonaa euroa ensi vuodelle ja 0,8 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Toteutettava malli (päiväkodin 
laajennus/uusi päiväkoti) päätetään alkuvuoden aikana. Kortesjärven päiväkodin perusparannuk-
seen osoitetaan 0,6 miljoonaa euroa. Ylihärmän alueen kouluratkaisua suunnitellaan vuonna 2017 
ja 2,0 miljoonan hanke toteutetaan vuosina 2018 – 2019. Terveyskeskuksen suunnitteluun vara-
taan 100.000 euroa, mutta varsinaiseen rakentamiseen ei talousarviossa ole varauduttu. 
 
Vuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat noin 7,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 investointien määrä on 
15,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 11,7 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien investointitaso on 
Kauhavalle korkea, mutta investoinnit ovat välttämättömiä mm. turvallisten, terveiden ja toimivien 
koulu- ja päiväkotitilojen saamiseksi.  
 
Suomen satavuotisjuhlavuotta huomioidaan monin tavoin, mm. uudistamalla Jääkärimuseon tilat ja 
perusnäyttely sekä panostamalla museon aukioloaikoihin.   
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Vuoden 2017 budjetoitu tulos ylijäämäinen 
 
Vuoden 2017 toimintatuotot ovat 11,7 miljoonaa euroa (Ta 2016 12,5 m €). Toimintakulujen koko-
naismäärä on 110,1 miljoonaa euroa (111,4 m €). Kaupungin palkkamenot ovat peräti 3,2 prosent-
tia eli 0,8 miljoonaa euroa kuluvan vuoden budjetoitua pienemmät. Kilpailukykysopimukseen liittyvä 
lomarahaleikkaus pienentää palkkamenoja noin 0,3 miljoonalla eurolla. 1,5 prosentilla. Lisäksi 
muutosta selittää maatalouslomituksen vähentynyt kysyntä (-0,3 m €) ja varhaiskasvatuksen ra-
kennemuutoksesta johtuva henkilöstötarpeen pieneneminen (-0,3 m €). 
 
Toimintakatteen määräksi muodostuu -98,4 miljoonaa euroa. Toimintakate paranee kuluvan vuo-
den talousarvioon verrattuna lähes 0,5 miljoonalla eurolla.  
 
Verotuloja arvioidaan kertyvän 55,1 miljoonaa euroa (55,0 m €) ja valtionosuuksia 48,9 miljoonaa 
euroa (49,2 m €). Talousarvioesityksen mukainen vuosikate on 5,1 miljoonaa euroa. Poistojen se-
kä varausten ja rahastojen muutosten huomioimisen jälkeen vuoden 2017 tulos muodostuu lähes 
0,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kaupungin taseessa on noin 10,3 miljoonan euron ylijäämä-
puskuri. 
 
Kaupungin lainamäärä kasvaa maltillisesti vuonna 2017, mutta lisääntyy nopeasti vuosina 2018 ja 
2019 raskaasta investointiohjelmasta johtuen. Kuluvan vuoden lopussa kaupungilla on lainaa noin 
2.470 euroa/asukas, vuoden 2017 lopussa noin 2.570 euroa/asukas, mutta vuonna 2019 jo noin 
3.590 euroa/asukas. 
 
 
 
 
 
Lisätiedot:  
 
Kaupunginjohtaja Markku Lumio, 044 712 3060, markku.lumio@kauhava.fi 
Hallintojohtaja Liisa Salo, 050 330 5286, liisa.salo@kauhava.fi 
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