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OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TALOUSARVIO 2019

Yleistä
Outokummun kaupungin talousarvio vuodelle 2019 rakentuu nykyiselle
tuloveroprosentille 21,75 %. Vuodesta 2013 jatkuneen talouden kohenemisen
jälkeen vuonna 2018 tapahtui käänne heikompaan. Vuoden 2018 tuloksen
arvioidaan olevan lähellä nollaa alkuperäisen talousarvion ollessa 0,9 milj.
euroa ylijäämäinen. Vuoden 2019 talousarvioehdotus on 2,1 milj. euroa
alijäämäinen. Taseeseen kertyneen 5 milj. euron kumulatiivisen ylijäämän
turvin voidaan vuosi 2019 mennä nykyisellä palvelurakenteella, mutta
vaihtoehtoisia toimenpiteitä on valmisteltava, koska taloussuunnitelma
vuosille 2020 – 2021 on myös alijäämäinen.
Väestön määrä vähenee edelleen. Luonnollisessa väestön kasvussa
kuolleisuus on ollut kaiken aikaa syntyvyyttä suurempaa, kuluvana vuonna
syyskuun loppuun mennessä -61 henkilöä. Nettomuutto on miinuksella 177
henkilöä. Tavoitteena onkin saada muuttotappio vuonna 2019 pienemmäksi
edelliseen vuoteen nähden.
Kaupungin suuri huoli jatkossakin on huolehtia osaltaan kaupunkilaisten
työllistymisestä. Vaikka työttömyys-% on tullut alaspäin (2017/syyskuu 16,5
% ja 2018/syyskuu 14,4 %), on se maakunnan korkeimpia. Kaupunki panostaa
entistä enemmän työllisyyden hoitoon mm. palkkaamalla kaksi
määräaikaista työpajaohjaajaa.

Investointikohteet
Vuonna 2018 käynnistetty suunnittelu ja vuoden 2019 investoinneista suurin
toteutettava investointihanke on Kummunkadun peruskorjaus, jonka
yhteydessä erillisen hankkeen turvin luodaan uusi Outokummun matkailu- ja
palvelualojen yritysten liiketoimintaympäristö ja mahdollistetaan
innovatiivinen avoin oppimisympäristö digitalisaation avulla.
Kärkiajatuksena nyt luotavassa digitalisaation arkipäiväistävässä hankkeessa
on kaupan- ja palvelualan yritysten liiketoiminnan kasvattaminen sekä
rakennus-perinnön, geologisen aikajanan ja Outokummun ainutlaatuisen
historian avulla houkutella matkailijoita ja koululaisia muualta Suomesta
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kaupan ja palvelualan yritysten asiakkaiksi Outokumpuun ja Vanhalle
Kaivokselle.
Kummunkadun peruskorjauksen kustannukset vuodelle 2019 ovat kaupungin
osalta 1,8 milj. euroa. Lisäksi Outokummun Energia Oy rakentaa infraa
(kaukolämpö ja sähkö) 0,9 milj. eurolla.
Muita hankkeita ovat Kulttuuritalo Maritan kunnostus, 0,2 milj. euroa,
terveyskeskuksen huonetilat ja talotekniikka 0,1 milj. euroa, katualueiden ja
katuvaloverkoston kunnostaminen 0,25 milj. euroa sekä vesi- ja
viemäriverkoston uusimista 0,35 milj. euroa.
Yhteensä bruttoinvestointikustannukset ovat 3,1 milj. euroa.

Taloudessa uhkakuvia
Talousarvio vuodelle 2019 osoittaa 2,1 milj. euron alijäämää.
Mistä talouden käänne negatiiviseen johtuu?
Merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä on Siun soten maksuosuuden kasvu
7,65 % ja euroissa 1,951 milj. euroa. Koko maakunnan osalta yhteensä Siun
soten maksuosuuden kasvu on 2,8 %. Alijäämästä huolimatta talousarvio
turvaa kaupunkilaisten palvelut. Kaupungin palvelutuotanto keskittyy
kaupungin elinvoimaan, hyvinvointipalveluihin sekä kaupunkirakennepalveluihin.

Verotulot ja valtionosuudet
Vuodelle 2019 on arvioitu kunnallisveroa kertyvän 19,4 milj. euroa. Tässä on
kasvua vuoden 2018 muutettuun talousarvoon nähden 0,8 milj. euroa, 4,4 %.
Verotulojen kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kuluvan vuoden
tiputus johtuu mm. poikkeuksellisten suurista ennakonpalautuksista.
Jäännösverot taas tilittyvät kunnille pääosin vuoden 2019 aikana.
Vuodelle 2019 on arvioitu yhteisöveroa kertyvän 1,35 milj. €. Tässä on kasvua
vajaa 0,1 milj. euroa (6,6 %). Kiinteistöverot on laskettu koko
suunnittelukaudelle vuodelle 2019 päätettyjen prosenttien mukaan: yleinen
1,1 %, vakituisen asunnon 0,65 % ja muun kuin vakituisen asunnon 1,25 %.
Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu noin 1,8 milj. € vuosittain.
Valtionosuudet tippuvat kuluvaan vuoteen nähden reilut o,3 milj. euroa (-1,7
%). Valtionosuuksien lasku johtuu mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja
valtion välinen kustannustenjaon tarkistus sekä kilpailukykysopimuksen
vaikutukset.
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Tunnuslukuja
TUNNUSLUKUA

TA 2019

TA 2018

MUUTOS

Asukasluku

6 820

7 020

-200

Tulovero-%

21,75

21,75

0

22,470

21,572

0,898

Verotulot €/asukas

3 295

3 073

222

Br. investoinnit, milj. €

3,080

1,477

1,603

Lainat €/asukas

1 776

1 458

318

-43,034

-40,500

2,534

0,485

2,166

-1 681

23,5

109,2

-85,7 %-yks.

- 2,092

- 0,167

-1 925

Verotulot, milj. €

Toimintakate, milj. €
Vuosikate, milj. €
Vuosikate-%
Tilikauden tulos, milj. €

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pentti Jääskeläinen, puh. 050 368 0513
Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, puh. 044 7559 220
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