
1. TOIMINTAKERTOMUS 
 
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 
 
Kaupungin talouden matalapaine jatkui vuoden 2019 aikana – sopeutusta haetaan vuodesta 2020 
eteenpäin koronahaasteista huolimatta 
 
Kemin kaupungin 2019 talousvuosi toteutui alkuperäistä talousarviota huonommin, johtuen mm. arvioitua 
pienemmistä verotuloista ja arvioitua suuremmista sosiaali- ja terveystoimen menoista. Kaupungin vuosikate 
vuonna 2019 oli -7,87 M€ (-3,95 M€ v. 2018). Tilikauden alijäämä oli -10,0 M€ (-8,6 M€ v. 2019).  Verotuloissa 
kunnallisvero alittui 2,7 M€:lla ja yhteisövero 3,2 M€:lla, valtionosuuksia tilitettiin 0,9 M€ arvioitua enemmän.   
Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli – 0,7 M€ (-6 M€ v. 2018). Konsernilainat lisääntyivät noin 
13,8 M€:lla 149 M€:oon (7 206 euroa/asukas). Emokaupungin lainat lisääntyivät 10,5 M€ (106,5 M€, 5136 
eur/asukas). Emokaupungin taseessa on kumulatiivista alijäämää -10,8 M€, joka vaatii kuntalain mukaan 
tasapainottamissuunnitelman valmistelua. 
 
Kaupungin investoinnit toteutuivat alle talousarvion ollen bruttona 4,8 M€. Keskeisiä investointikohteita olivat 
mm. yhdyskuntatekniikka 1,3 M€, rakennusten peruskorjaukset 0,5 M€, Sauvosaaren urheilupuisto 0,4 M€, 
lukion korjaukset 0,7 M€ sekä uimahallin peruskorjaus 0,3 M€. 
 
Kemin asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 20 707 henkilöä, jossa oli laskua vuodesta 2018 yht. 314 henkilöä. 
Luonnollinen väestönkasvu ja muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 696 hengellä. 
Väestökehitys onkin talouden ohella suurin haasteemme tällä hetkellä. Kemissä oli toimintavuonna työttömänä 
keskimäärin 1241 henkeä eli 14,1 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä laski 102 
hengellä ja keskimääräinen työttömyysaste laski 0,8 %-yksikköä.  Pitkäaikaistyöttömien määrä laski. 
Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä oli keskimäärin 270 henkeä (v. 2018 344 henkeä). Nuorten työttömien 
suhteellinen osuus pysyi ennallaan. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita 15,7 % eli 195 henkeä. Työvoiman määrä 
putosi edelleen noin 200:lla hengellä ollen 8829 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 2019 toi sen sijaan selvää etenemistä. Vuonna 2019 
kaupunkikonserni panosti voimakkaasti Metsä Fibren biotuotetehtaaseen liittyvään valmisteluun (mm. 
kaavoitus ja alihankintaverkostojen kokoaminen). Bio- ja kiertotalouden kehittämisessä (Digipolis Oy) tehtiin 
valtiolle (TEM) esitys kansallisen teollisen kiertotalouskeskuksen toimintamallista ja rahoituksesta. Myös Sitra 
on jatkamassa hankkeen rahoittamista. Vihreä ja kestävä Kemi -toimintamalli on vakiinnuttamassa paikkaansa 
kaupunkikonsernissa ISO14001 sertifioinnin ansiosta. Liike- ja teollisuustonttien kysyntä vilkastui 
huomattavasti ja eri toimijoilla on useita hankkeita valmistelussa Kemiin liittyen. Ajoksen satamainvestoinnin 
rahoitusratkaisua alettiin työstää myös intensiivisesti sataman ja kaupungin yhteistyönä. Ympärivuotinen 
Lumilinna avasi ovensa helmikuussa 2019. 
 
Vuosi 2019 syvensi Kemin taloushaastetta edelleen. Asiaan puututtiin kuitenkin päättäväisesti vuoden 2020 
talousarviovalmistelun yhteydessä valtuuston hyväksyessä talousarvioon yhteensä noin 5 milj. euron säästöt. 
Uutena haasteena kunnille tätä kirjoitettaessa on tullut taistelu korona-virusta vastaan, joka varmuudella tulee 
aiheuttamaan talouteen tuntuvan lisähaasteen. Tämän lisähaasteen suuruutta on vielä tässä akuutissa 
kriisivaiheessa mahdotonta edes yrittää arvioida. Kunnat odottavat luonnollisesti myös valtiolta merkittävää 
vastaantuloa taloudellisten vahinkojen paikkaamiseksi mm. verotulojen menetysten kompensoimisessa ja 
koronasta aiheutuvien lisäkustannusten kattamisessa. 
 
Vuosi 2019 oli myös upea Kemin 150 juhlavuosi, jossa Kemi ja kemiläisyys näyttivät parhaita puoliaan läpi 
vuoden. Kiitän kaikkia juhlavuoteen eri muodoissa osallistuneita tahoja ja tekijöitä lämpimästi hienosta 
panoksestanne. Juhlavuodesta huolimatta taloutemme haaste syveni ja tähän kurssiin on saatava muutos jo 
vuoden 2020 aikana. Tähän prosessiin on syytä kaikkien sitoutua vahvasti tulevien mahdollisten suurempien 
kolhujen ehkäisemiseksi.  
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