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”Tilikauden tulos kuudennen kerran peräkkäin ylijäämäinen”
OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS 2018
Outokummun kaupunki teki kuudennen kerran peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen.
Tilikauden ylijäämä oli 0,5 milj. euroa. Kun vielä vuonna 2013 tuskailtiin reilun 4,6 milj. €
kumulatiivisen alijäämän kanssa, niin vuoden 2018 tilinpäätöksessä kumulatiivinen ylijäämä
on 5,5 milj. € eli tulosta on tehty kuuden vuoden aikana reilut 10 milj. €. Vuoden 2018
tilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen siitäkin huolimatta, että verotulot laskivat edelliseen
vuoteen nähden 1 milj. euroa. Verotulojen lasku johtui pitkälti verottajan vuonna 2017 liikaa
maksetuista veroista, joita sitten vuonna 2018 perittiin takaisin. Kaupungin talousarviolainat
vähenivät 1,2 milj. euroa ollen vuoden lopussa 10,3 milj. euroa eli 1 509 €/asukas. Valtakunnan
keskiarvo on noin 2 900 € eli Outokummun velkamäärä on reilusti alle maan keskiarvon.
Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 1,4 milj. euroa keskittyen enemmän yhdyskuntatekniikan
saneeraukseen.
Elinkeinoelämä kehittyi myönteisesti, kun asiaa peilataan teollisten työpaikkojen
lukumäärällä. Teollisten työpaikkojen lukumäärä kasvoi 58 kpl ollen vuoden vaihteessa 966
teollista työpaikkaa. Työttömyysaste jatkoi laskuaan ollen vuoden lopussa 14,6 %, kun se
edellisenä vuotena oli 17,2 % ja sitä edellisenä 19,4 %. Asukasluku jatkoi – ikävä kyllä – myös
laskuaan, ja vuoden vaihteessa alittui 7 000 asukkaan rajapyykki. Asukkaita oli vuoden
vaihteessa 6 812 asukasta, mikä on 191 asukasta vähemmän edelliseen vuoden vaihteeseen
nähden.
Outokummun kaupunkikonserniin kuuluu seitsemän tytäryhtiötä. Tytäryhtiöt harjoittavat
mm. asuntojen ja liikerakennusten vuokrausta ja rakentamista/rakennuttamista sekä sähköja lämpöenergiatoimintaa. Kaupunkikonsernin taseen loppusumma on 85 milj. €. Konsernin
kokonaislainakanta vuonna 2018 väheni 3,7 milj. euroa ollen 2018 tilinpäätöksessä 30,6 milj.
€. Kaupunkikonsernin kumulatiivinen ylijäämä on 6,8 milj. € eli 997 €/asukas.
Tunnusluvut

Asukasluku
Veroprosentti
Lainat euroa/asukas
Vuosikate euroa/asukas
Kumulatiivinen ylijäämä (me)
Omavaraisuusaste %

TP 2018

TP 2017

6812
21,75
1 509
366
5,5
64,3

7003
21,75
1 641
593
5,0
63,2
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