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Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2013
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Khall  § 244
Vuoden 2011 tilinpäätöksessä Pöytyän kunnan talouden tunnusluvut olivat
kuntien välisessä vertailussa hyviä.  Kunnan taseessa oli ylijäämää n. 4
milj. euroa ja kunnan lainamäärä asukasta kohti 915 euroa.

Kuluvan vuoden tilinpäätöksestä voidaan arvioida tulevan alijäämäinen
1  – 1,6  milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että vuosikate tulee olemaan jonkin
verran talousarviossa arvioitua parempi, mutta ei kuitenkaan tule
riittämään poistojen kattamiseen. Kunnan lainamäärä/as tulee kasvamaan
hyvin maltillisesti.

Kunta ei saa enää yhdistymisavustusta, joka paransi taloutta 2009 – 2011.
Näiden vuosien tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä yhteensä vajaan 1 milj.
euroa. Myös verotulojen kehitys oli 2011 hyvä. Korkotaso on ollut jo usean
vuoden ajan poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi poistojen määrä on pysynyt
hyvin tasaisena, koska investoinnit yhdyskuntatekniikkaan ovat olleet
suhteellisen pieniä. Poistojen määrä on ollut 2009 1 730 000 euroa, 2010
1 726 000 euroa ja 2011 1 806 000 euroa. 

Ensi vuoden talousarvion valmistelussa hallintokuntien ehdotusten jälkeen
tuloslaskelma oli vuosikatteeltaan negatiivinen yli 1 milj. euroa. Tämä
merkitsee, että alijäämän määrä olisi yli 3 milj. euroa. Valmistelutilanteessa
23.10. vuosikate on negatiivinen n. 400 000 euroa, joka sekin merkitsee
lähes 2,5 milj. euron alijäämää. Verotuloihin ei voida arvioida nykyisessä
taloustilanteessa ja nykyisellä veroasteella korotusta, jolla vuosikate
muodostuisi positiiviseksi. Myös valtionosuuksiin tulee edelleen
leikkauksia, vaikka valtionosuuksien euromäärä näyttäisi nousevan n.
700 000 euroa. Tästä puolet muodostuu verotuloihin perustuvan
tasauksen noususta. 

Kunnan talous kestää kaksi alijäämäistä vuotta, mutta ei sen enempää
silloin, kun alijäämät ovat miljoonaluokkaa. Kuitenkin mm.
vanhustenhuollon menot ovat kasvussa johtuen hoidon tarpeen ja
hoidettavien määrän lisääntymisestä. Terveyspalvelujen tarve ja niissä
tapahtuvat muutokset voivat olla hyvinkin yllätyksellisiä. Lastensuojelun
menot ovat myös arvaamattomia, vaikka kunnassa on panostettu
merkittävästi ennaltaehkäisyyn.

Osassa kunnan järjestämistä palveluista ovat mahdollisia sellaiset
rakenteelliset muutokset, joilla kunnan toiminnan menoja saadaan
oleellisesti vähennettyä. Jos rakenteellisia muutoksia ei tehdä, tarkoittaa
se väistämättä tarvetta verotuksen tason merkittävään korottamiseen jo
vuonna 2014. Rakenteellisten muutosten positiivisten vaikutusten
saaminen edellyttää, että sitovia päätöksiä rakennemuutoksista tehdään
vuoden 2013 aikana ja ne toteutetaan viivytyksettä.  

Valmistelija: Talouspäällikkö

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että tuloveroprosentiksi
vuodelle 2013 vahvistetaan 20 %.



Lisäksi ehdotetaan valtuuston päättävän, että kaikilla hallinnonaloilla
tavoitellaan talouden parantamiseen tähtääviä rakenteellisia muutoksia,
jotka vähentävät jatkossa paineita veroprosentin korottamiselle.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkintä:
Toimialajohtajat Tarmo Rantanen, Eeva-Sirkku Pöyhönen, Leila
Laurikainen ja Sami Suikkanen esittelivät oman toimialansa
talousarvioesitykset kunnanhallitukselle.

.

Kvalt  § 67
Päätös:
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Tulove-
roprosentiksi vuodelle 2013 vahvistettiin 20 %.


