
1.      TOIMINTAKERTOMUS

 1.1.   Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupungin talous heikentyi voimakkaasti vuoden 2018 aikana – vaikuttaviin toimenpiteisiin on
ryhdyttävä viipymättä juhlavuodesta huolimatta

Kemin kaupungin 2018 talousvuosi toteutui alkuperäistä talousarviota huonommin, johtuen mm. arvioitua
pienemmistä verotuloista ja arvioitua suuremmista sosiaali- ja terveystoimen menoista. Kaupungin
vuosikate vuonna 2018 oli -3,95 M€ (6,8 M€ v. 2017). Tilikauden alijäämä oli -8,6 M€ (+2,7 M€ v. 2017).
Valtionosuudet toteutuivat lähes budjetoidusti, verotuloissa kunnallisvero alittui 2,0 M€:lla ja yhteisövero
1,6 M€:lla. Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli -6,0 M€ (7 M€ v. 2017). Konsernilainat
lisääntyivät noin 14,8 M€:lla 135,3 M€:oon (6 436 euroa/asukas). Emokaupungin lainat lisääntyivät 10,4
M€ (96,0 M€, 4567 eur/asukas). Emokaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää -2,7 M€, joka vaatii
kuntalain mukaan tasapainottamissuunnitelman valmistelua.

Kaupungin investoinnit toteutuivat alle talousarvion ollen bruttona 9,1 M€. Keskeisiä investointikohteita
olivat mm. hulevesiverkoston osto 4,3 M€, yhdyskuntatekniikka 1,7 M€, rakennusten peruskorjaukset 0,5
M€, kaupungintalon korjaukset 0,6 M€, lukion korjaukset 0,3 M€ sekä tietohallinnon konesali 0,2 M€.

Kemin asukasluku oli vuoden 2018 lopussa 21 024 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2017 yht. 232
henkilöä. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni
506 hengellä. Väestökehitys onkin talouden ohella suurin haasteemme tällä hetkellä. Kemissä oli
toimintavuonna työttömänä keskimäärin 1343 henkeä eli 14,9 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen
verrattuna työttömien määrä laski 240 hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 2,4 %-yksikköä.
Pitkäaikaistyöttömien määrä laski. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 344 henkeä (v.
2017 468 henkeä). Nuorten työttömien suhteellinen osuus pysyi ennallaan. Työttömistä oli alle 25-
vuotiaita 15,7 % eli n. 210 henkeä. Työvoiman määrä putosi edelleen noin 100:lla hengellä ollen 9033
henkeä. Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden hoitoon organisoimalla työllisyyspalvelut
pysyväksi toiminnaksi v. 2015 alusta lukien sekä hankkeistanut erilaisia työllisyydenhoitomalleja ja
osallistunut työllisyydenhoidon kuntakokeiluun. Myös elinvoiman edistämistä on vauhditettu aktiivisella
elinkeinopolitiikalla.

Elinkeinojen kehittämisen rintamalla vuosi 2018 toi selvää etenemistä. Vuonna 2018 kaupunkikonserni
panosti voimakkaasti ympärivuotisen matkailun kehittämiseen Mansikkanokalla Lumilinna -konseptiin
investoimalla. Bio- ja kiertotalouden kehittämisessä (Digipolis Oy) kansallinen teollinen kiertotalouskeskus
hakee aktiivisesti uusia investointiaihioita Kemiin yhdessä yritysverkoston kanssa. Vihreä ja kestävä Kemi
-toimintamalli otettiin käyttöön ja ISO14001 sertifiointiprosessi vedettiin onnistuneesti läpi. Metsä Fibre
käynnisti Pajusaaren sellutehtaan uudistamisprojektin esiselvityksen yhteistyössä kaupungin kanssa ja
teollisuusalueen kaavamuutos laitettiin vireille. Lapin Kumin näyttävä investointi valmistui Veturitallin
alueelle, josta tehtiin myös toinen maakauppa Etran kanssa. Teollisuus- ja hallirakentaminen on
vauhdittunut selvästi. Kaidin biopolttoainetehdashanke on ollut haasteellisemmassa tilassa Kiinan emo- ja
tytäryhtiöiden taloushaasteiden vuoksi, vaikka RED2 -direktiivi hyväksyttiin EU:ssa. Hanke odottaa mm.
kansallisen lainsäädännön soveltamista uudella hallituskaudella sekä Kiinan pään tilanteen selkeytymistä.
Ajoksen Uusi teollisuuspuisto -hankkeen valmisteluja jatkettiin. Meri-Lapissa tehtiin kansallista
terveydenhuollon rakenneuudistushistoriaa, kun Mehiläinen Länsi-Pohja Oy käynnisti toimintansa
18.6.2018. Haltuunottovaihe sujui uudelta yritykseltä hyvin, suurin haaste on liittynyt Länsi-Pohjan
sairaanhoitopiirin asenteeseen omistajiensa päätöstä kohtaan ja erityisesti sen täytäntöönpanoon.
Sopimusta koskevat korjaukset neuvoteltiin ensimmäisen kerran jo keväällä 2018, mutta
sairaanhoitopiirin hallitus ei ainoana tahona hyväksynyt ratkaisua, joka aiheutti Kemin kaupungille
ylimääräisiä terveydenhoitokuluja viime vuonna. Uusi neuvottelutulos on saavutettu helmikuussa 2019,
joka toivottavasti oikaisee kertyneet laskutusepäselvyydet ja energia alkaa suuntautua yhteistyöhön ja
toiminnan kehittämiseen sovitulla tavalla.



Vuosi 2018 heikensi Kemin talouden suuntaa usealla miljoonalla eurolla. Tulevien vuosien talousyhtälö
on erittäin haastava käyttötalouden epätasapainon ja suuren investointiohjelman vuoksi. Tähän on
puututtava ripeästi ja riittävän voimallisesti menoja karsimalla ja tuloja lisäämällä. Kaupunginhallitus on
päättänyt talouden sopeutusohjelman valmistelusta, joka esitellään valtuustolle kesäkuussa 2019. Myös
käynnissä olevaa uuden kaupunkistrategian mukaista organisaatiouudistusta tulee vauhdittaa. Sote- ja
maakuntauudistuksen kariuduttua on nyt aika keskittyä oman pesän kunnostamiseen. Sote-uudistuksen
osalta seudullinen integraatio ja kustannusten hallinta on päätetty ja voimme kohdata tulevat sote-
uudistukset siltä osin luottavaisin mielin.

Haastavasta vuodesta 2018 huolimatta haluan lausua puolestani niin kaupungin henkilöstölle kuin
päättäjille kiitokset sitoutuneesta työskentelystä Kemin hyväksi. Talouden tasapainottaminen ja
elinvoiman vahvistaminen ovat pääagendamme 150-juhlavuotenamme. Näihin talkoisiin tulee kaikkien
tahojen sitoutua 100 %:sti.

Tero Nissinen

kaupunginjohtaja


