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Taksojen ja maksujen tarkistaminen vuodelle 2019
130/02.02.00/2018, 152/02.05.00/2018
KH 20.08.2018 § 158
Taksoja ja maksuja on tarkistettu vuosittain kustannustason nousun
vuoksi. Kaupunginhallitus on vuosittain antanut lautakunnille ohjeen
vähimmäiskorotusprosenteista niiden maksujen ja taksojen osalta,
joiden korotusta ei säädellä lainsäädännön tai sopimusten perusteella.
Toimintatuottojen suhteellista osuutta toimintakuluista on viime vuosina pystytty kasvattamaan. Vuonna 2017 toimintatuotot olivat 28,9
prosenttia toimintakuluista, kun se aiemmin on ollut noin 25 prosenttia. Valtaosa toimintatuotoista on toki sellaisia, joihin ei maksupolitiikalla voida vaikuttaa, koska niiden taso määräytyy pitkälti lainsäädännön mukaan.
Valmistelija: talousjohtaja Tero Mäkelä, puh. 040 504 3789.
Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus edellyttää, että lautakunnat korottavat ulkoisia
taksoja ja maksuja vähintään 2,0 prosenttia 1.1.2019 lukien. Mikäli
korotus toteutetaan myöhemmin vuonna 2019, korotusprosentti
määritellään siten, että sen aiheuttama vuosivaikutus on vähintään
2,0 prosenttia.
Edellä todettua ei sovelleta maksuihin ja taksoihin, joiden muutokset
perustuvat sopimuksiin tai lainsäädäntöön. Tällöin korotukset tehdään sopimusten tai lainsäädännön puitteissa.
Liikelaitokset määrittävät vuoden 2019 maksut ja taksat siten, että
vuoden 2019 talousarvioon kirjattavat, liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat toteutettavissa.
__________________
Käsittely kokouksessa:
Puheenjohtajan avattua keskustelun Harri Oksanen ehdotti, että
taksoja ja maksuja ei koroteta. Ehdotus ei kuitenkaan saanut
kannatusta, joten se raukesi.

Päätös

Hyväksyttiin.

VAPAA 13.12.2018 § 44
Kaupunginhallitus on päättänyt, että taksoja ja maksuja korotetaan
vähintään 2% 1.1.2019 lukien. Vapaa-ajanlautakunnan tulosalueella
peritään maksuja uimahallikäynneistä, urheilukentistä, kulttuuritalo
Kimarasta ja Keurusselän liikuntapuiston rakennuksista. Koulujen
liikuntatiloissa tapahtuva harrastustoiminta sekä kentät ovat
vuokrista vapaa Keuruun vapaa-ajanlautakunnan alaisten järjestöjen
harjoitus- ja kilpailutoiminnassa sekä alle 20 -vuotiailta nuorilta, kun
kysymyksessä on muu kuin kaupallinen tilaisuus. Muille yhdistyksille,
yksityisille ja yrityksille salit ovat maksulliset. Vuoden 2019 taksat ja
maksut on esitetty liitteissä.
Uimahallin ja Kulttuuritalo Kimaran taksat tarkistetaan ennen
syyskauden alkua.
Valmistelija: vapaa-aikapäällikkö p.040 8272 753
Päätösehdotus

Vapaa-aikapäällikkö
Vapaa-ajanlautakunta päättää hyväksyä taksat ja maksut liitteenä
olevan esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

VAPAA 24.04.2019 § 16
Uimahallin ja Kimaran taksat korotetaan kausittain. Uimahallin
taksojen korotusta ja hinnaston muutoksia on tehty eri palveluihin
viime vuosina, mutta mm. kertakäynnin hintoja ei ole korotettu viime
vuosina. Nyt korotusta on tehty myös uimahallin kertakäynnin
hintoihin. Korotusesitys uimahalliin on 4% (+- pyöristys), jolloin
jatkuva vuosittainen hintojen korotus ei olisi tarpeen.
Valmistelija Vapaa-aikasihteeri 040 7160681
Uimahallin esimies 040 1702294
Päätösehdotus

Vapaa-aikapäällikkö:
Vapaa-ajanlautakunta hyväksyy hinnastot liitteiden mukaisesti
Käsittely kokouksessa:
Puheenjohtaja Henry Träff teki seuraavan vastaehdotuksen:
Uimahallin taksoja ei koroteta ollenkaan.
Juho Lintula teki seuraavan vastaehdotuksen:

Taksoja korotettaisiin vain 1% ja vuoden päästä katsottaisiin
korotusta uudelleen.
Juho Lintulan ehdotus ei saanut kannatusta. Koska Träffin ehdotusta
kannatettiin, suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa
vapaa-aikapäällikön ehdotusta kannattavat äänestivät (taksoja
korotetaan päätösehdotuksen liitteen mukaisesti) JAA ja
puheenjohtaja Henry Träffin ehdotusta (uimahallin taksoja ei
koroteta) kannattavat äänestivät EI. Äänestyksen tuloksena
vapaa-aikapäällikön ehdotus (JAA) sai yhden (1) äänen ja Träffin
ehdotus (EI) sai kuusi (6) ääntä.
Päätös

Kimaran taksat hyväksyttiin liitteen mukaisesti. Uimahallin taksoista
suoritetun äänestyksen tuloksen pohjalta lautakunta päätti, että
uimahallin taksoja ei koroteta.

