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OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TALOUSARVIO 2020
Yleistä
Outokummun kaupungin talousarvio vuodelle 2020 rakentuu nykyiselle
tuloveroprosentille 21,75 %. Vuodesta 2013 jatkuneen talouden kohenemisen
jälkeen vuonna 2018 tapahtui käänne heikompaan. Kuluvan vuoden 2019
tuloksen arvioidaan olevan -2,3 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2020
talousarvioehdotus on -0,261 milj. euroa alijäämäinen. Taseeseen kertyneen
4,9 milj. euron kumulatiivisen ylijäämän turvin voidaan vuosi 2020 mennä
lähes nykyisellä palvelurakenteella, mutta vaihtoehtoisia toimenpiteitä on
valmisteltava, koska taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2022 on myös
alijäämäinen.
Väestön määrä vähenee edelleen. Luonnollisessa väestön kasvussa
kuolleisuus on ollut kaiken aikaa syntyvyyttä suurempaa, kuluvana vuonna
lokakuun loppuun mennessä -51 henkilöä. Nettomuutto on miinuksella 48
henkilöä, kun edellisenä vuotena samaan aikaan oli 118 henkilön
muuttotappio. Tavoitteena olikin saada muuttotappio vuonna 2019
pienemmäksi edelliseen vuoteen nähden ja tässä on onnistuttu!
Kaupungin suuri huoli jatkossakin on huolehtia osaltaan kaupunkilaisten
työllistymisestä. Vaikka työttömyys-% on tullut alaspäin (2018/lokakuu 14,9
% ja 2019/lokakuu 13,9 %), on se maakunnan korkeimpia. Kaupunki panostaa
entistä enemmän työllisyyden hoitoon mm. työllisyyttä edistävien
hankkeiden avulla (Joensuun seudun kunnat; työllisyyden kuntakokeilu sekä
neljän kunnan (Outokumpu, Liperi, Kontiolahti ja Polvijärvi) yhteinen
työllisyyttä edistävä hanke.
Investointikohteet
Vuonna 2019 aloitettu investointihanke, Kummunkadun peruskorjaus,
saadaan valmiiksi vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 suurin investointikohde
on Urheilutalon peruskorjaus, jonka kustannusarvio on 3,1 milj. euroa.
Hankkeeseen haetaan valtionavustusta 0,75 milj. euroa.
Muita huomattavasti mittakaavassa pienempiä investointikohteita on
•
•
•
•
•

Terveyskeskuksen huonetilat ja talotekniikka
Jokipohjan asumisyksikkö huonetilat ja talotekniikka
Vanhan kaivoksen ulkovalaistus
Katu-alueet, valaistus ym.
Vesijohto- ja viemäriverkosto

50 000 €
60 000 €
30 000 €
345 000 €
250 000 €
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•
•
•
•

Kuljetuskalusto
Digiväylä ja infra
Jäteaseman PIMA-altaiden yhdistäminen
Investoinnit yhteensä netto

20 000 €
350 000 €
350 000 €
3,8 milj. €

Taloudessa uhkakuvia
Talousarvio vuodelle 2020 osoittaa 0,261 milj. euron alijäämää.
Vuonna 2019 merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä on Siun soten
maksuosuuden kasvu 6,3 % ja euroissa 1,6 milj. euroa. Vuonna 2020 Siun
soten kustannusten kasvu Outokummun osalta on 3,9 %. Tämä tarkoittaa,
että omaa toimintaa jouduttiin katsomaan kriittisesti ja tekemään erilaisia
niin henkilöstöön kuin myös muuhun toimintaan säästötoimenpiteitä. Oman
toiminnan kasvu onkin miinusmerkkinen, toimintakulut -2,1 % edelliseen
vuoteen nähden. Kaupunki kävi loppuvuodesta yt-neuvottelut, jossa haettiin
erilaisia säästötoimenpiteitä niin toiminnasta kuin myös henkilöstömenoista.
Koko henkilöstön lomautukselta kuitenkin vältyttiin.
Alijäämästä ja kireästä taloustilanteesta huolimatta talousarvio turvaa
kaupunkilaisten palvelut vielä lähes entiseen malliin. Kaupungin
palvelutuotanto keskittyy kaupungin elinvoimaan, hyvinvointipalveluihin
sekä kaupunkirakenne-palveluihin.
Verotulot ja valtionosuudet
Vuodelle 2020 on arvioitu veroja kertyvän 22,1 milj. euroa. Tässä on kasvua
vuoden 2019 muutettuun talousarvoon nähden yksi milj. euroa, 4,9 %.
Valtionosuudet kasvavat kuluvaan vuoteen nähden lähes o,7 milj. euroa (3,3
%).
Tunnuslukuja
Outokummun talousarvio 2020
Asukasmäärä
Tulovero-%
Toimintakate, milj. €
Verotulot, milj. €
Valtionosuudet, milj. €
Vuosikate, milj. €
Tilikauden tulos, milj. €
Nettoinvestoinnit, milj €
Lainat €/asukas

TA 2020

TA 2019

6 600
21,75
-42,87
22,14
21,35
1,60
-0,26
3,83
2 130

6 700
21,75
-41,98
21,11
20,67
0,47
-2,3
3,25
1 814
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