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OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TALOUSARVIO 2022

Kaupunginhallituksen talousarvioesitystä vuodelle 2022 voisi luonnehtia
hyvinvointipalveluihin
ja
infran
korjaukseen
keskittyväksi.
Hyvinvointipalveluissa kokeillaan ensimmäisen kerran Outokummussa
osallistuvaa budjetointia. Tällä avauksella, määrältään 20 000 euroa, halutaan
lisätä osallisuutta yhteisten asioiden hoitoon. Jatkossa osallistuva budjetointi
laajenee myös muille palvelualueille, mikäli kokemukset tästä ovat
myönteisiä.
Hyvinvointipalvelujen budjettiesitys sisältää myös kulttuuritoimen Outo
Meininki -hankkeen. Hankkeella kehitetään yhteisöllistä kulttuuritoimintaa
Outokummussa. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa jatketaan
nykyisellä tasolla. Lisäksi hankerahoituksella palkatulla lisähenkilöstöllä
paikataan korona-ajan tuomia haasteita etenkin ylempien luokkien
oppilaiden hyvinvoinnissa.
Myös investoinneissa panostetaan hyvinvointipalvelujen kehittämistä.
Investoinnit ovat korkealla tasolla niin uuden soteaseman rakentamisen
aloittamisen kuin infran korjausvelan pienentämisen myötä. Soteaseman
kustannusarvio on 7 milj. € ja vuodelle 2022 siitä on varattu 2,5 milj. €.
Rakentaminen keskittyy pääosin vuodelle 2023. Katualueiden
kunnostamiseen on varattu 1,4 milj. €. Näihin kaikkiin on varauduttu vuoden
2020 tilinpäätöksessä tehdyillä investointivarauksilla, yhteensä 20,4 milj.
euroa. Näin mittavat investointivaraukset olivat mahdolliset Outokummun
Energia Oy:n osaomistuksen myynnin toteutuksesta. Ilman myyntiä nämä
investoinnit eivät olisi toteutuneet ainakaan tällä aikataululla.
Yksi suurimmista ongelmakohdista eli Outolamminkatu odottaa
kunnostustaan. Kuluvan syksyn ja tulevan vuoden aikana tutkitaan koko
kaupungin taajama-alueella minkä verran mahdollisia raskasmetalleja tai
muita haitta-aineita maaperässä on. Tämän jälkeen selvitetään, mistä
mahdolliseen maa-ainesten uudelleen sijoitukseen saadaan rahoitus.
Outolamminkadun kunnostus on ajoitettu vuodelle 2023 kuten myös Asemaja Kauppakadun kunnostus. Kummunkadun peruskorjaus osoitti, että riski
raja-arvojen ylittymiseen on todellinen.
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Vuoden 2022 talousarvi0 on tasapainossa, tilikauden tulos 730 euroa.
Toimintakatteen kasvu muutettuun talousarvioon nähden on 1,8 %.
Verorahoituksen kasvu (verotulot ja valtionosuudet) on 2,8 %. Veroprosentit
ovat entisellä tasolla lukuun ottamatta vakituisen asumisen
kiinteistöveroprosenttia, joka alenee 0,1 %-yksikköä ollen 0,55 %. Verotuloja
arvioidaan kertyvän 22,1 milj. euroa. Tässä on vähennystä vuoden 2021
muutettuun talousarvioon nähden 0,3 milj. euroa (-1,5 %). Vähennys johtuu
pääasiassa yhteisöveron jako-osuuden pienenemisestä 10 %-yksiköllä.
Valtionosuudet kasvavat kuluvaan vuoteen nähden 1,6 milj. euroa (7,1 %).
Tunnuslukuja

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jonna Nissinen, puh. 044 7559 444
Kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen, puh. 044 7559 220
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