Osavuosikatsaus 1.1.-31.7.2021
KH 30.08.2021 § 336
OMOHJ 30.08.2021 § 64
Joensuun väestömäärä oli heinäkuun lopussa 76 512. Väestömäärä on 423
vuodenvaihteen asukasmäärää pienempi, mutta 178 edellisen vuoden heinäkuun
loppua korkeampi. Merkittävänä opiskelijakaupunkina Joensuun väestömäärä
laskee tyypillisesti keväällä ja alkukesällä, mutta kääntyy elo-syyskuussa kasvuun.
Työttömyysaste oli heinäkuussa 16,6 %, mikä oli 3,4 % -yksikköä pienempi kuin
vuoden 2020 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5 837 ja avoimia
työpaikkoja 874. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 241 henkilöä pienempi
kuin edellisenä vuonna. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 45,6 % (2659), alle
25-vuotiaita 15,7 % (917), yli 50-vuotiaita 34,0 % (1984) ja yli vuoden työttömänä
olleita 36,1 % (2107).
Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä on 5,0 milj. euroa. Joensuun
Vesi ja rahastot mukaan lukien talousarvio on tasapainossa. Heinäkuun lopun
toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan kaupungin tuloksen arvioidaan
muodostuvan ylijäämäiseksi. Peruskaupungin käyttötalouteen kohdistuu
ylityspaineita hyvinvoinnin toimialan toteutumaennusteen johdosta, mutta
ennakoitua paremman verokehityksen sekä myönteisen rahastojen tuloksen
seurauksena kaupungin tuloksen arvioidaan muodostuvan ylijäämäiseksi.
Loppuvuoden toteutumaan kohdistuu kuitenkin edelleen tavanomaista enemmän
epävarmuutta koronapandemian ja sen torjumiseksi tarvittavien toimenpiteiden
johdosta.
Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 1915, kun vuoden 2020 heinäkuussa
henkilötyökuukausien määrä oli 1568. Henkilötyökuukausien määrä kasvoi
edellisvuoden heinäkuuhun nähden 347 henkilötyökuukaudella.
Henkilötyökuukausien kasvua selittää erityisesti vuonna 2020 koronapandemian
torjumiseksi toteutetut toimenpiteet, joiden johdosta osa palveluista oli suljettuina
tai palveluiden kysynnän johdosta toimi normaalia suppeampana.
Osavuosikatsaus sisältää toimialakohtaiset yhteenvedot, jossa on esitetty
keskeiset huomiot toimialojen talouden ja toiminnan toteutumisesta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty erillisessä liitteessä.
Yksityiskohtaiset taloudellisten ja määrällisten tavoitteiden toteutumaraportit on
luettavissa sähköisen kokouksen oheismateriaalina.
Valmistelija: talousjohtaja
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Omistajaohjausjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se ehdottaa,
että kaupunginvaltuusto päättää merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-31.7.2021
tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
KH 30.8.2021 § 336
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää

merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-31.7.2021 tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.
Merja Mäkisalo-Ropponen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.
KV 27.09.2021 § 108
1218/02.02.02.01/2021
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä osavuosikatsauksen 1.1.-31.7.2021 tiedoksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron. Lisäksi
talousjohtaja Satu Huikuri käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

