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Kemijärvi tarvitsee toiminnan ja palvelujen muutoksen talouden tasapainottamiseksi 
 
Kemijärven kaupungin palveluita, taloudellista tilannetta ja kustannuseroja eri kuntien välillä 
käsiteltiin kaupunginvaltuuston talousseminaarissa 2.4.2019 Kaupungin taloudellinen tilanne 
todettiin erittäin haasteelliseksi. Seminaariin osallistui poliittisia päättäjiä, kunnan 
viranhaltijoita ja pääluottamusmiehiä.  
 
Kaupungin painelaskelman eli toiminnan kustannusten ja kaupungin tulokehityksen eroja 
valotti Perlacon Oy:stä Eero Laesterä. Laesterä on tehnyt vastaavan selvityksen kaupungin 
taloustilanteesta vuonna 2013 ja jo silloin oli nähtävissä kaupungin taloudellinen ahdinko, 
mikäli toiminnan kustannuksia ei saada tulojen vähentyessä hallintaan. Näiden pohjalta 
tehtiin kaupungin talouden tasapainottamisohjelma, jolla saatiin taloustilannetta parannettua. 
Väestön kehityksen ja rahoituksen muutosten vuoksi tilanne on kuitenkin nopeasti 
heikentynyt, minkä vuoksi jälleen joudutaan tarttumaan palveluiden ja toiminnan 
muuttamiseen talouden tasapainottamiseksi. 
 
Perlacon Oy:n selvityksen mukaan kaupungin palvelutuotanto maksaa verrokkikuntiin 
nähden huomattavasti enemmän. Verrokkikuntina ovat asukasmäärältään samantyyppiset 
kunnat (+-20 %). Palvelukustannukset ovat kalliimpia hajanaisen palveluverkon ja 
korkeamman palvelutason vuoksi sekä väestörakenteen vuoksi. 
 

 
 
Valtionosuusuudistus on vienyt kaupungilta viime vuosina n. 2 miljoonan euron verran tuloja, 
eikä verotulokehitys ole pystynyt paikkaamaan tätä menetystä. Talousarviovalmistelu 
lähteekin liikkeelle haasteellisesta tilanteesta ja siksi kaupungin on löydettävä keinot tulevien 
vuosien alijäämäkehityksen katkaisemiseksi. Tänä vuonna pyritään kertyneet 4,1 miljoonan 
euron alijäämät kattamaan omaisuuden myynneillä ja tytäryhtiöiden tuloutuksilla. Tämä keino 
ei kuitenkaan voi olla jatkuva alijäämän paikkaamiskeino vaan kaupungin talous on saatava 

Kemijärvi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kaikki yhteensä eur/asukas 6 607 7 106 7 227 7 648 7 414 7 486 7 710

Manner-Suomen kuntien keskiarvo 5 267 5 583 5 795 5 887 6 020 6 131 6 159

Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 5 214 5 514 5 754 5 877 5 998 6 073 6 124

Rahankulutus viiteryhmän 

keskiarvoon nähden -11 553 245 -12 883 663 -11 760 747 -13 977 052 -10 994 935 -10 829 232 -11 951 022 
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kuntoon tekemällä toiminnan ja johtamisen muutoksia. Valtuusto on hyväksynyt talousarviota 
2019 hyväksyessään talouden tasapainottamiseksi 5 miljoonan euron säästöt vuosille 2019-
2021. 
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuessa on kuntien mietittävä omia sote-ratkaisujaan 
lähiaikoina kustannusten kasvun ja palvelutarpeen muutosten vuoksi. Kemijärvi lähtee 
osaltaan tasapainottamaan talouttaan toiminnan ja toimintatapojen uudistuksilla. 
Ensi vuoden talousarvion valmistelussa esille nostettavat, konkreettiset toimenpide-esitykset 
kustannusvaikutuksineen tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi ennen 
talousarvion hyväksymistä erillisinä kokonaisuuksina. 
 
Valtuustoryhmät ovat tehneet osaltaan tiekartan tavoitteisiin pääsemiseksi ja tämän 
konkretisointia varten lähdetään yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa tekemään 
toteutussuunnitelmaa toimenpiteistä talouden tasapainoon saattamiseksi. Tiekartan 
laadinnan yhteydessä on linjattu, että palvelut järjestetään jatkossa 7 000 asukkaan 
väestöpohjalle ja toimintaa sekä kaupungin organisaatiota uudistetaan vastaamaan ao, 
tavoitetta. Tasapainottamisen toteutussuunnitelma hyväksytään valtuustossa kesäkuussa, 
jotta se on pohjana talousarviovalmistelulle ja toiminnan painopisteiden määrittelylle tulevina 
vuosina. 
 
Lisätietoja: 
 
Lea Koskela Atte Rantanen 
hallituksen pj. kaupunginjohtaja 
040 523 0002 040 726 6601 
 


