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TALOUSARVION SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN
2008–2010 LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA

Kirkkohallituksen antamat ohjeet talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten löytyvät mm. seurakuntiin 2006 lähetetystä kansiosta Taloushallinnon perusohjeet.

Taloustilanne yleensä
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan talouden poikkeuksellisen
laaja ja vahva korkeasuhdanne jatkuu Suomessa arvioitua pidempään. Hyvä suhdannekehitys on parantanut ja parantaa edelleen julkisten talouksien taloudellista
asemaa.
Talouden myönteinen kehitys jatkuu vuonna 2008, mutta ei enää niin voimakkaana kuin vuonna 2007. Eri tutkimuslaitosten mukaan bruttokansantuote kasvanee
kuluvana vuonna noin 4,5 prosenttia ja vuonna 2008 vielä noin 3,5 %. Kuluttajahinnat nousevat ennusteiden mukaan vuosina 2007 ja 2008 noin 2,5 %. Työttömyys on puolittunut kuluneen 10 vuoden aikana ja työllisyysaste on samanaikaisesti ripeästi noussut. Seurakunnat, joilla on talousarviolainoja sidottuna markkinakorkoihin, joutuvat varaamaan määrärahaa korkomenoja varten entistä enemmän.

Verotuloennusteet
Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet kuluvan vuoden alusta elokuuhun saakka
5,7 % kaikissa seurakunnissa yhteensä. Osuus yhteisöveron tuotosta on kasvanut
7,8 % ja verotilitykset yhteensä 5,9 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Seurakuntakohtaiset verotilitykset vaihtelevat suuresti johtuen mm. paikkakunnan elinkeinorakenteesta, ikäjakautumasta ja seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä. Verotilitystiedot seurakunnittain on nähtävissä osoitteessa www.kirkko.
evl.fi/Seurakuntien hallinto ja talous/Talousasiat/ Tietoa verotuloista ja verotilityksistä.
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Verohallinto on antanut ennakkotietoa mm. marraskuun 2007 maksuunpanon
suuruudesta seurakunnittain osoitteessa www.vero.fi/Tilitykset veronsaajille/
Ennakkotietoja (3.9.2007) kirkollisveroista vuodelta 2006. Tämänhetkisten tietojen
mukaan marraskuun oikaisu- ja palautusosuudet yhteensä olisivat 65,5 miljoonaa
euroa ja tammi-maaliskuussa 2008 maksettavat jäännösverot 31,6 miljoonaa euroa
kaikissa seurakunnissa yhteensä. Seurakuntakohtaiset kehitysluvut ovat nähtävissä po. taulukon sarakkeessa ”Muutos edelliseen vuoteen %”. Verohallinnon ennakkotiedot päivitetään seuraavan kerran viikolla 38/2007.
Ottaen huomioon elokuuhun saakka toteutuneet verotilitykset, ennakkotiedot
marraskuun 2007 maksuunpanotilitysten määrästä, loppuvuonna 2007 tulevat
palkantarkistukset sekä kohonneen työllisyysasteen, kirkollisverotilitykset kasvanevat kuluvana vuonna noin seitsemän prosenttia kaikissa seurakunnissa yhteensä.
Kirkollisverotilitykset kasvanevat noin 5,5 % vuonna 2008 ja noin 4,5 % vuonna
2009 kaikissa seurakunnissa yhteensä. Seurakuntakohtaiset erot ovat melko suuria. Kirkollisveron jako-osuus tarkistettiin 3,37 prosentiksi kesäkuussa 2007. Tarkistuksen vuoksi seurakunnilta perittiin takaisin 5 miljoonaa euroa heinäkuun
2007 tilityksissä. Valtiovarainministeriö esittää nostettavaksi ansiotulovähennysten ylärajaa vuodelle 2008. Esityksen vaikutus koko kirkolle olisi noin 0,8 % kirkollisveron määrästä.
Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on tällä hetkellä 1,75 %. Yhteisöverotilitysten
arvioidaan kasvavan vuonna 2008 noin 4–4,5 %. Seurakuntakohtaiset vaihtelut
yhteisöverotuloissa jäsentä kohti pienenivät oleellisesti sen jälkeen, kun puolet
kirkolle tulevasta osuudesta on jaettu seurakuntien kesken kuntien asukasmäärien
mukaisessa suhteessa.

Palkkamenojen kehitys
Palkkamenojen nousun suuruudesta ei ole vielä tällä hetkellä tietoa. Kirkon ammattijärjestöt ovat esittäneet tarkistettavaksi palkkoja kutakuinkin muiden työalojen palkkakehityksen mukaan, mikä tarkoittaa noin 10 %:n nousua 2,5 vuoden
kuluessa. Em. lisäksi kirkolla on entuudestaan hoidettavana noin 1 %:n Kirpas
-ratkaisu. Uuden palkkausjärjestelmän aiheuttamat palkkojen tarkistukset kuuluvat osittain em. prosentteihin.
Palkkaneuvottelujen tulokset tulevan sopimuskauden ajalle ovat tiedossa lokakuussa 2007. Seurakunnat voivat suunnitella tulevan vuoden talousarviota siten,
että palkkamenot kasvaisivat noin 5 % kuluvan vuoden palkkamenoihin verrattuna. Tämä kasvuprosentti on syytä tarkistaa sen jälkeen, kun tieto tulevista palkankorotuksista aikatauluineen on käytettävissä.
Palkoista maksettavat sivukulut (sotu-maksut, KiEL jne.) pysyvät tämänhetkisten
tietojen mukaan kuluvan vuoden suuruisina. Pohjois- ja Itä-Suomen tiettyjen kuntien alueilla työnantajan sosiaaliturvamaksuja on alennettu vuodesta 2002 alkaen
ja se jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka. Hallituksen viimeinen esitys asiasta on
annettu numerona 116/2006.
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Muuta talousarvioesityksessä huomioitavaa
Kirkon keskusrahastomaksun osuus on kuluvana vuonna 8,7 % laskennallisista
kirkollisverotuloista. Tätä maksua on esitetty pienennettäväksi 8,5 prosenttiin
vuodelle 2008.
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