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”Vuosi 2021 oli rajoitusten ja etätyösuositusten vuosi”
OUTOKUMMUN KAUPUNKI, TILINPÄÄTÖS 2021

Outokummussa vuosi 2021 jää historiaan koronaviruksen vuoksi rajoitusten ja suositusten
vuotena kuten oli jo vuonna 2020. Vahva etätyösuositus on ollut kaikille niille, joiden työn
luonne mahdollistaa etätyön. Etäkokouksia opittiin pitämään kuten myös maskeja kaikissa
sisätiloissa. Myös osa tiloista on ollut suljettuna ja rajoituksia harrastustoimissa.

Vuosi 2021 oli väestökehityksen kannalta huolestuttava, mutta toisaalta myös positiivinen.
Syntyvyys on alentunut valtakunnallisesti ja Outokummussakin syntyi ennätyksellisen vähän
vain 29 lasta. Muuttoliike oli Outokummulle positiivinen 27 henkilöä. Tätä ennen
muuttovoittoa kaupungissamme oli viimeksi vuonna 2015 ja silloinkin vain 5 henkilöä. Muutos
on merkittävä, koska vuonna 2020 muuttotappio oli 67 henkilöä. Kaikkiaan väestö väheni 54
henkilöllä, koska kuolleita oli huomattavasti enemmän kuin syntyneitä. Kuitenkin on
merkillepantavaa, että vuoden 2020 väestön vähenemä oli 139 henkilöä.
Työttömyys aleni niin valtakunnassa kuin maakunnassamme ja myös Outokummussa.
Keskimääräinen työttömyysprosentti oli Outokummussa vuoden 2021 lopussa 16,2 % (v.
2020 20,3 %). Vaikka työttömyys on erittäin korkealla tasolla, on monilla aloilla jo
havaittavissa työvoimapulaa. Pienenevät ikäluokat ja eläköityminen tulevat jatkossa
vahvistamaan tätä kehitystä. Huolta aiheuttaa erityisesti työvoiman riittävyys meidän
vahvassa teollisuudessa. 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 ja etenkin teollisuudessa vuosi 2021 oli Outokummussa vahvan
kasvun aikaa. Teollisten työpaikkojen määrä ylitti 1 000 työpaikan rajan ollen vuoden lopussa
1 036. Tässä on kasvua kaikkiaan 161 työpaikkaa. Kasvu on todella merkittävä kaupungin
koko huomioiden. Yhä selvemmin olemme strategian mukaisesti modernin teollisuuden
seutukaupunki.
Hallintopalveluissa tehtävää, vähemmän kaupunkilaisille näkyvää työtä:

Outokummussa työttömyysaste on ollut korkea jo pidempään. Kaupunki panostaa
työllisyyspalveluihin monin eri keinoin.
Henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut mm. ruokapalveluissa.

Myös museotoimintaa rajoitti jonkin verran koronan asettamat rajoitteet.
Kaupungin palkkahallinto siirtyi Meitan tuottamaksi 1.10. alkaen.

Hyvinvointipalvelut tuottaa kaupunkilaisille näkyviä ja kaupunkilaisia koskettavia palveluja,
mm. varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut.

Kaupunkirakennepalvelut panosti infran peruskorjaukseen.

Tuloslaskelma – tilinpäätös 2021

__________________________________________________________________________
Kaupungin taloudellinen asema hiukan heikkeni vuoden 2020 aikana, johtuen Siun Soten
alijäämien kattamiseen tehdystä pakollisesta varauksesta sekä terveyskeskuksen ja
Jokipohjan hoivalaitosten poistojen nopeutetusta kirjaamisesta.
Tilikauden tulos oli 0,8 milj. € alijäämäinen, mutta tuloksen käsittelyerien jälkeen ylijäämää
kertyi n. 5,2 milj. €. positiivinen. Verotulot kasvoivat vain 0,1 %. Kasvu on erittäin vähäinen ja
tulee yhteisöveron osalta. Kunnallisveron tilitykset laskivat edelliseen vuoteen peräti 2,6 %.
Tästä osan selittää veroprosentin (-0,25 %), mutta ei kaikkea. Valtionosuudet alenivat 3,3 %.
Vuoden 2020 valtionosuuksiin sisältyy koronatukia (1,8 milj. €), minkä vuoksi vuodet eivät ole
vertailukelpoisia keskenään. Kaupungin kumuloitunut ylijäämä taseessa oli vuoden lopussa
18,0 milj. €. Konsernitaseen kumuloitunut ylijäämä oli27,2 milj. €.
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