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”Vuosi 2020 jää Outokummun kaupungin historiaan monin tavoin poikkeuksellisena”
OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS 2020

Merkittävin asia Outokummussa vuonna 2020 - kun koronaa ei huomioida - oli Outokummun
Energia Oy:n osaomistuksen myynti. Näin saatiin irrotettua pääomia, vähennettyä
omistukseen liittyvää riskiä ja samalla myös energia-alan osaamista omistajuuteen.
Outokummun Energia Oy:n velattomaksi arvoksi muodostui 83,6 milj. €. Taseessa osakkeet
olivat 0,9 milj. euron arvossa. Eli taseessa oli ”piilossa” todella merkittävä omaisuuserä.
Vuosi 2020 oli väestökehityksen kannalta huolestuttava. Asukasluku väheni kaikkiaan 134
henkilöä. Syntyvyys on alentunut valtakunnallisesti ja Outokummussakin syntyi vain 42 lasta.
Tämä on kuitenkin enemmän kuin edellisenä vuonna 2019, jolloin syntyi 33 uutta
outokumpulaista. Kuntien välisen muuttoliikkeen tappio oli 72 henkilöä (v. 2019 61).
Kaikkiaan väestö väheni 134 henkilöllä (-109 vuonna 2019).
Työttömyys kasvoi niin valtakunnassa kuin maakunnassamme ja myös Outokummussa.
Keskimääräinen työttömyysprosentti oli Outokummussa vuoden 2020 lopussa 20,3 % (14,2
%). Pienenevät ikäluokat ja eläköityminen aiheuttavat kuitenkin huolta työvoiman
saatavuudesta etenkin metalliteollisuudessa. Jo vuosia jatkuneella metallin imagotyöllä
kaupungin, Outokummun seudun teollisuuskylän, Business Joensuun, Riverian ja yritysten
kesken on vastattu tähän haasteeseen. Tekemällä metalliteollisuutta tunnetuksi
tulevaisuuden työpaikkana olemme voineet säilyttää metallin koulutuksen
kaupungissamme.
Elinkeinoelämän puolella korona näkyi työpaikkojen vähenemisenä. Tämä näkyi myös
kaupungissamme. Teollisten työpaikkojen määrä alitti 900 työpaikan rajan ollen vuoden
lopussa 871 (914). Tässä on vähennystä kaikkiaan 43 työpaikkaa. Kuitenkin teollisten
työpaikkojen määrä on yhä tasolla, jolloin voimme sanoa strategian mukaisesti, että olemme
modernin teollisuuden seutu kaupunki.
Kaupungin taloudellinen asema vahvistui selvästi vuoden 2020 aikana. Tilikauden ylijäämä oli
80,0 milj. €. Tämä selittyy Outokummun Energia Oy:n osaomistuksen myynnillä. Verotulot
kasvoivat 5,1 % ja valtionosuudet peräti 11,6 %. Molemmissa ja erityisesti valtionosuuksissa
on mukana huomattava osuus koronatukia. Kaupungin kumuloitunut ylijäämä taseessa oli
vuoden lopussa 12,8 milj. €. Konsernin ylijäämä oli 24 milj. € ja konsernitaseen kumuloitunut
ylijäämä 29,7 milj. €.
Vuoden 2020 aikana soteuudistus eteni ja on nyt eduskunnan käsittelyssä. Outokumpu olisi
rahoitusasemaltaan voittamassa uudistuksessa nykyisen mallin mukaan viimeisissä
laskelmissa n. 90 €/as, mutta voitto rajataan 60 €:oon asukasta kohden. Koska kyseessä on
kuntien kannalta suurin järjestämis- ja rahoitusvastuulla oleva palvelualue, olisi ensiarvoisen
tärkeää saada uudistus toteutettua.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 19,4 milj. euroa suurimpana rakennuskohteena
Urheilutalon peruskorjaus 1,9 milj. euroa. Erilaisiin infra-hankkeisiin investoitiin yhteensä 0,9
milj. euroa, mm. Digiväylä 0,3 milj. euroa, Kummunkadun infra 0,2 milj. euroa, Katualueet 0,1
milj. euroa sekä vesi- ja viemäriverkostoon 0,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointeihin
kirjattu menoerä oli Energian kaupan rakenteesta johtuvat osakeannin myötä Soapstone
Bidco Oy:n osakkeet 17,4 milj. euroa.
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