
1. TOIMINTAKERTOMUS 
 
1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 
 
Vuosi 2020 oli kaikin puolin hyvin poikkeuksellinen niin toiminnan kuin talouden kannalta. Keväällä korona-
pandemian puhjettua talousennusteet olivat todella huonot mutta tilanne tasaantui loppuvuotta kohden. 
Korona-pandemia lisäsi kaupungin sosiaali- ja terveystoimen menoja ja vähensi tuloja lähinnä sivistystoimessa 
ja sosiaali- ja terveystoimessa. Valtio korvasi kunnille korona-pandemian aiheuttamia tulomenetyksiä ja 
menolisäyksiä korottamalla yhteisöveron kuntien osuutta 10 %-yksikköä, lisäämällä kuntien peruspalvelujen 
valtionosuutta, verolykkäysten kompensoinnilla ja suorilla valtionavustuksilla. Tilinpäätös toteutui alkuperäistä 
talousarviota paremmin, johtuen valtion koronatuista. Kaupungin vuosikate vuonna 2020 oli 7,01 M€ (-7,87 M€ 
v. 2019). Tilikauden ylijäämä oli 1,917 M€ (-10,0 M€ v. 2019).  Verotuloissa kunnallisvero ylittyi 1,2 M€:lla, 
valtionosuuksia tilitettiin 8,5 M€ arvioitua enemmän. Kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen tulos oli 1,0 M€ 
ja tilikauden ylijäämä 0,4 M€ (-0,7 M€ v. 2019). Konsernilainat lisääntyivät 11,6 M€:lla 160,8 M€:oon (7868 
€/asukas). Emokaupungin lainat lisääntyivät 0,7 M€ (107,2 M€, 5245 €/asukas). Emokaupungin taseessa on 
kumulatiivista alijäämää -8,9 M€, joka vaatii kuntalain mukaan tasapainottamissuunnitelman valmistelua. Ilman 
valtion kunnille ja kaupungeille maksamaa koronatukea ja sen eri muotoja taloudellinen tulos olisi ollut 
merkittävästi heikompi.  
 
Kaupungin investoinnit toteutuivat alle talousarvion ollen bruttona 6,4 M€. Keskeisiä investointikohteita olivat 
Pajarinrannan päiväkoti 1,8 M€, yhdyskuntatekniikka 1,2 M€, rakennusten peruskorjaukset 0,5 M€ ja 
terveyskeskussairaalan peruskorjaus 0,5 M€.  
 
Kemin asukasluku oli vuoden 2020 lopussa 20 437 henkilöä, jossa oli laskua edellisvuodesta 270 henkilöä. 
Luonnollinen väestönkasvu sekä muuttotase olivat negatiivisia. Koko seutukunnan väkiluku väheni 608 
hengellä. Väestökehitys yhdessä merkittävän käyttötalouden rakenteellisen alijäämän ja kattamattoman 
alijäämän ohella merkittävimmät haasteet. Talouden osalta tilanne edellyttää väistämättä toimenpiteitä 
talouden tasapainottamiseksi ja myös rakenteellista reagointia väkiluvun vähentymiseen ja samaan aikaan 
myös elinvoiman ja siten työllisyyden parantamiseen. Kemissä oli toimintavuonna työttömänä keskimäärin 
1485 henkeä eli 16,9 % työvoimasta. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrä nousi 244 hengellä ja 
keskimääräinen työttömyysaste nousi 2,8 %-yksikköä.  Kaupunki on panostanut voimakkaasti työllisyyden 
hoitoon organisoimalla työllisyyspalvelut pysyväksi toiminnaksi v. 2015 alusta lukien sekä hankkeistanut 
erilaisia työllisyydenhoitomalleja ja osallistunut työllisyydenhoidon kuntakokeiluun, minkä vaikuttavuus ei ole 
kansallisesti saavuttanut sitä tasoa, mitä kokeilulla arvoitiin olevan. Myös elinvoiman edistämistä on 
vauhditettu aktiivisella elinkeinopolitiikalla. 
 
Tätä kirjoitettaessa rakenteelliset toimenpiteet ja niiden valmistelu on aloitettu kaupungin käyttötalouteen 
puuttumiseksi. Merkittävä positiivinen ratkaisu saatiin helmikuussa 2021, kun Metsä-Fibre päätti rakentaa 
uuden biotuotetehtaansa Kemiin. Tämä parantaa alueen palveluyritysten toiminnallisuutta merkittävästi, mutta 
päätöksestä huolimatta työ kaupungin talouden tasapainon osalta tulee olemaan aivan keskeistä. Tämä 
prosessi tulee edellyttämään kaikilta kaupungin toimijoilta yhteistä sitoutumista kaupungin talouden 
tasapainottamiseksi ja yhdessä siinä myös onnistumme.    
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