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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2021 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

Yleinen talouskehitys

Koronapandemian pitkittymisestd ja aaltoilusta huolimatta vaikutukset kansantalouden kasvulukui-
hin ovat olleet Suomessa lievempid kuin esimerkiksi finanssikriisin ja 1990-luvun alun lamassa.
Suomen kansantalous kddntyi huhtikuussa 2021 reippaaseen kasvuun alkuvuoden rajoitustoimien
ja heikon talouskehityksen jdlkeen. Ennakollisten suhdannetietojen mukaan talouskasvu jatkui po-
sitiivisena koko loppuvuoden ajan, vaikka aaltoilevat koronatartunnat, joulukuussa kdyttoonotetut
uudet rajoitustoimet, epdvarmuuden lisdiintyminen, inflaation kiihtyminen ja kustannuspaineiden
nousu jdttdvdt vuoden 2021 lopullisiin kasvulukuihin vield jdlkensd.

Vuoden 2O21BKT:n volyymin muutos on noin 3,H prosenttia. Kasvua on ylldpitdnyt loppuvuonna
erityisesti tavaroiden ja palvelujen vienti sekd kulutus.

Tilastokeskuksen mukaan ty6llisten mddriin kasvu oli vuoden 2021 alkupuolella nopeaa, sillS jo
tuolloin saavutettiin koronapandemiaa edeltiivii tyollisten mddrdn taso. Vuosikeskiarvioilla mitat-
tuna tyollisyys kasvoi vuoden 2021 aikana 60 000 hengellS ja tyollisyysaste oli 72,3 prosenttia.

Tyottomien miidrii vdheni 16 000 hengelld vuonna 2021. Tyott6myysasteen trendi ei kuitenkaan
ole saavuttanut vield pandemiaa edeltdvdd tasoa. Ty6- ja elinkeinoministerion tilastoima pitkdai-
kaistyottomyys on kddntynyt viime kuukausina pieneen laskuun, mutta pitkdaikaistydtt6myyden
kasvu koronapandemiaa edeltiineestd tasosta on korkea: noin 44 000 henkeii. Joulukuussa 2021
tyott6mistd tyonhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaana noin 145 000 henkilod.

Kuntatalous

Kuntatalouden vuoden 202l ennakkotietojen mukaan kuntien tilikauden tulokset sdilyivdt varsin
vahvoina toisenkin koronavuoden jiiljiltri. Tilikauden tulos on 1,5 mrd. euroa.

Korona kasvatti osaltaan vuonna 2021 kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, vajaat 8
prosenttia edellisvuoden erityisen maltilliseen kasvuun verrattuna. Tulokehitys pysyi kuitenkin me-
nojen kehityksessd mukana: kuntien verokehitys oli hyvdd jo toista vuotta perdjdlkeen. Kuntien tu-
loja lisdsivdt my6s korona-avustukset, jotka ovat olleet esimerkiksi vdlittomien koronasta johtuvien
sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta tdysimddrdisid.

Ennen pandemiaa kuntien verotulojen kasvu on ollut noin kahden prosentin tuntumassa, mutta
vuonna 2021 verotulojen kehitys oli l6hes 7 prosenttia. Kuntien yhteisovero lisddntyi talouden elpy-
misen ja kuntien mddrdaikaisen yhteis6veron jako-osuuskorotuksen vuoksi viime vuonna liihes 45
prosenttia.

Kunnat ja kuntayhtymiit kdyttivdt tulojaan investointeihin, jotka olivat ennakkotietojen mukaan 5,3
miljardia euroa vuonna 2021. Investoinnit huomioiden kuntatalous oli vuonna 2021 liihes tasapai-
nossa. Lainakanta kasvoi maltillisesti, vajaat 800 miljoonaa euroa.
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Kaupungin toiminnan ja talouien kehitys

Kevddlfd 2021 jdrjestettiin kuntavaalit. Vaalien ajankohtaa siirrettiin koronan takia huhtikuusta ke-
siikuulle ja uusi valtuusto aloitti elokuun alussa. Yksi uuden valtuuston ensimmdisid tehtdvid oli
nimetd muut toimielimet kuten kaupunginhallitus ja lautakunnat ja aloittaa uuden kaupunkistrate-
gian valmistelu.

Huolimatta koronan aiheuttamista rajoituksista, on kehitt6mishankkeita viety eteenpdin. Tdllaisia
ovat mm. seuraavat:

- Kaupunki osallistui Kuntaliiton USO - uuden sukupolven kunnat -hankkeeseen, jota hyddynne-
tddn mm. kaupunkistrategian valmistelussa.

- AM-rahoitus saatiin Kaupintien seniorikerrostalohankkeeseen sek6 Orvokkikujan tehostetun
palveluasumisen hankkeeseen, jolla korvataan Tdhtiniemikoti. Valtuusto my6nsi hankkeille ta-
kaukset. Kohteet tulevat Arttu Palveluasunnot Oy:n omistukseen. Molemmat ovat tdrkeitd
han kkeita ja parantavat merkittdvdsti ikdi hm isten palveluja.

- Oppilaskuljetusten ja palveluliikenteen kilpailutukset toteutettiin.
- Asemanseudun uusi palvelusetelipdivdkoti Huippu aloittitoiminnan elokuussa.
- Pirkanmaan ty6llisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa.
- Kaupunki myonsijdrjestoille ja seuroille koronatukea 35 000 euroa.
- Sukkavartaan tasoristeyksen asemakaavasta tehty valitus hyldttiin hallinto-oikeudessa ja varti-

oid u n tasoristeyksen raken n ustyOt a lkavat loppuvuoden aikana.
- Asematien ja Erdjdrventien kevyenliikenteenvdylien suunnittelu on kdynnissii ja aseman pai-

koitusalueen para ntam isha n ke yhteistyossd Vdyldviraston kanssa etenee.
- Valtatie 9 ohituskaistapari Oritupa-Yliskyld valmistui syyskuussa 2021.
- Yhteistyd Oriveden Kampuksen kanssa on lisddntynyt. Toimivat nuorisotilat on vuokrattu Kam-

pukselta ja Klemettisali on liikunta- ja kulttuurikdytdssd.
- Kantrin ry:n kautta Leader-rahoituksella toteutettiin Villasukkapddkaupunki-hanke, joka toi pal-

jon positiivista julkisuutta Orivedelle.
- Kintulammi-Pukala-Teerijdrvi-retkeilyreitin valmistelu etenee yhteistyossd Tampereen kau-

pun g i n sekd Pi rkanmaa n Vi rkistysa I ueyhci istyksen kanssa.
- Rakennusjdrjestyksestd ja rantaosasyleiskaavasta tehdyt valitukset on hyldtty ja ndmd tdrkedt

pddtdkset on saatu voimaan.

Kaupungin talouden osalta vuosi 2021 toteutui selkedsti talousarviota parempana, mutta tulos jdi
siltialijddmdiseksi 0,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut olivat 71,6 milj. euroa, kasvua edellisvuo-
desta 3,5Vo. Toimintakate oli59,6 milj. euroa, kasvua edellisvuodesta 3,2 %. Merkittdvin ylitys oli
Oriveden sote-palvelujen yhteistoimintaosuus, joka ylittyi 1 ,56 milj. euroa (7 ,2 o/o). Tdmd johtui
pddosin ikdihmisten palvelujen henkildst6kuluista ja tehostetun palveluasumisen ostoista, vam-
maispalvelujen ostoista sekd Oriveden kdyftdmisti sisdisistd palveluista.

Verotuloja kertyi 36,5 milj. euroa (+3,3 %). Valtionosuudet olivat 25,2 milj. euroa, jossa on vdhen-
nysti edellisvuoteen verrattuna -7,5 o/o. Vdhennys johtui siitd, ettd vuodelle 2020 koronapande-
mian vuoksi maksettiin huomattavat valtionosuuslisdykset. lnvestoinnit vuonna 2021 olivat 1,6
milj. euroa.

Yhteenveto

Oriveden kaupungin toimintavuosi 2021 oli taloudellisesti selkedsti talousarviota parempi, mutta
tulos jdi silti hieman alijddmdiseksi. Koronapandemia leimasi vuotta 2021 ja vaikutti merkittivdsti
kaupungin toimintaan. Kuntalaisten palvelut kuitenkin turvattiin ja toiminnalliset tavoitteet pddosin
saavutettiin.

Kaupungin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittdmiseen on useita hankkeita vireilld. Ori-
vesi oli vuonna 2021 muuttovoittokunta, mikii on yksi uuden strategian keskeisistd tavoitteista.
Nettomuutto oli 17 henkildd. Kaupungin vdkiluku vdheni kuitenkin 30 henkilolld johtuen siitd, ettd
kuol leisu us on syntyrryyttd selkedsti korkeam pi.



Suomessa etdtydtaidot ja -mahdollisuudet ovat lisddntyneet ja ty6n tekemisen paikkasidonnaisuus
on vdhentynyt. Orivesi on viihtyisd ja turvallinen kaupunki hyvdllS sijainnilla kasvukeskuksen naa-
purissa ja uskon, ettd meilld on hyvdt mahdollisuudet pdrjdtd tulevaisuudessa. Kaupunki tarvitsee
rohkeaa uudistumiskykyd, yhteistyOkumppaneita ja verkostoja. Rakentavalla yhteistyolld asukkai-
den, yritysten ja yhteisojen kanssa Orivesi on tulevaisuudessa entistdkin veto- ja pitovoimaisempi
paikkakunta nykyisille ja uusille asukkaille ja yrityksille.

Esitdn parhaimmat kiitokset Oriveden kaupungin henkil6st6lle ja luottamushenkiloille sekd yhteis-
tyokumppaneille arvokkaasta ja mittavasta ty6panoksestanne, jonka olette tehneet vuoden 2021
aikana orivesildisten asukkaiden, yritysten ja yhteisojen hyvdksi.

Maafiskuussa 2022

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja
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6.7 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

6.7.U
YELAT JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU

KIINNITYKSA KIINTE|STOIHIN

Konsemi Kunta

2021 2020 2021 2020
Jriveden Kotikoivu Oy
)irkanmaan sairaanhoitooiiri

5 368 154,3€

875213.94
63/.3243,21

669 790.66
y'akuudeksi annetut kiinnitvkset vhteensd 6 243 368,3C 7 013 033,87 0,0c 0,00

6.

'UOKRAVASTUUT
Komemi Kunta

2021 2020 2021 2020
Pirkanmaan Liitto

Tampereen kaupunkiseudun ky

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky

Oriveden Jddhalli Oy

Oretna Oy / Tyiipaja

Oriveden Kotikoivu Oy

Nordea Rahoitus Suomi Oy

Danske Bank

Op Yrityspankki oyj

Kuntarahoitus Ovi

10 632,33

3 889,12

4 022 552,60

8187,92
60 846,18

143037,O7

332180,00
148 854,95

17157,22
405 147.50

14 446,6s

5 170,61

3 225 160,94

2 088,78

166 490,32

283 430,78

225063,71
24020,38

449194.31

60846,18

332 180,00

148 854,95

17 157,22

405147.50

283 430,78

225063,71
24020,38

449194,31
Vuokravastuut vhteensd s 1s2 484.89 4 395 066.49 964 185.85 981 709.1t

Siitd seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Siitd kuntakonsernin sisdiset vuokravastuut

1 1U 376,97 948 598,21 374 565,47 289 494.37

6.7.39

KUNNAN ANTAilIAT VASTUUSITOUMUKSET SAMAAN
KONSERNIIN KUULUVIEN YHTEFOJEN PUOLESTA

Konserni Kunta
2021 2020 2021 202e

Kiinteist6 Oy Oriveden Aholankulma

Orivesi-Talo Oy

Oriveden Kotikoivu Ov

149 594,50

1 400 841,00

261't 447.U

171756,7C

897 989,0(
2 929 040,95

Iytdryhteis6ien puolesta annetut yhteensd 4 161 883,04 3 998 786,65

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky
Jdsenkuntavhtvmdt vhteensd

309,26 32,5!
309.26 32,5S

6.7.40
MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUilIUKSET

MUIDEN PUOLESTA

Konserni Kunta

2021 2024 2021 2024

Criveden Palvelutalosddtici

Artun Palveluasunnot Ov

691 161,00

7 792il8.OO
793743,1i

o_0(

691 161,00

7 7925/.8.00
793 743,17

o.0c

Muiden ouolesta yhteensd I483 709.00 793 743.17 8 483 709.0( 793743.17

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31 .12.
Kunnan mahd.vastuuta katt.osuus takausk.rahastost

63 688 536,0C

41719,0C

61 089 526,0C

38 064.0C
Kuntien takauskeskus vhteensd 63 730 255,0( 61 127590,0C
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Orivedelld 29.3.2022

ORIVEDEN KAUPUNGINHALLITUS
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Touko Sikala

TILINPAAToSMERKINTA

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tdnddn kertomuksen.

Orivedelld 4 .; .2022

KPMG Oy Ab
Til inta rkastusyhteiso
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Mari Sdfhdtjoki
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