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Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarviot ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
kuntastrategiaa ja että, edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on edellytetty vuoteen 2020
ulottuva säästövelvoite kunnan oman toiminnan eli toiminnan, jonka
meno-/tulorakenteeseen kunta voi itse toimillaan vaikuttaa, toimintakatteesta. Vuodelle 2021 ei ole ennalta asetettua säästövelvoitetta,
mutta kunnanhallitus voi sen määrätä laadintaohjeiden hyväksymisen yhteydessä. Tavoitteena voisi olla verotuksellisten tulojen vähenemisen kompensoivat menosäästöt ja tulonlisäykset.
Verotuksellisten tulojen arvio perustuu Kuntaliiton kesäkuussa julkaisemaan kuntakohtaiseen verotuloennusteeseen kuluvalle vuodelle ja
ensi vuodelle sekä 17.6. julkaistu Kuntaliiton ennakollinen laskelma
vuoden 2021 valtionosuuksista. Hallituksen budjettiriihi pidetään 14.
- 15.9.2020 ja valtion meno- ja tuloarvio julkaistaan 5.10.2020. Budjettiriihen jälkeen ovat tiedossa hallituksen kuntatalouteen vaikuttavat
esitykset ja mahdollisesti sen jälkeen tulevat uudet laskelmat valtionosuuksista. Valtionosuudet vähenevät em. laskelman mukaan 309
725 euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Osa vähennyksestä johtuu
tänä vuonna ennakkona maksetusta osuudesta, joka peritään pois
ensi vuoden valtionosuuksista.
Ensi vuodelle tai suunnitelmavuosille ei ole suunnitteilla kustannustasoltaan isoja investointeja.
Talousarviolainaa on nostettu kuluvana vuonna talousarvion sisältämä koko määrä eli 400 000 € . Koska isoja investointeja ei ole tiedossa tulisi velkamäärä pystyä vähentämään tulevalla suunnitelmakaudella.
Valtuustoseminaari pidetään 9.9. Laadintaohjeita täydennetään valtuustoseminaarin vuotta 2021 ja suunnitelmakautta koskevilla linjauksilla ja ne otetaan huomioon palvelualueiden talousarvioehdotuk-

sissa.
Liite

Talousarvion laadintaohjeet (täydennetään tarvittaessa
kokouksessa.

Valmistelija: hallintopäällikkö, puh. 044 7159309
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy liitteellä esitetyt ohjeet vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeeksi. Kunnanhallitus asettaa tarvittaessa palvelualuekohtaisen säästötavoitteen tai muutoin kohdistetun tavoitteen
menojen vähentämiseksi tai tulojen lisäämiseksi.
Ohjetta täydennetään valtuustoseminaarissa.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen.
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