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Nro 1 § 67
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu esityslistoineen on toimitettava
jäsenille vähintään kaksi päivää ennen kokousta (Knsto ohjesääntö 5 §). KL:n 7 luvun 4 §:n mukaan
seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoneuvosto:
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 68
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maija-Liisa Heikkilä ja Maria Hyväri.

Nro 3 § 69
Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
Kirkkonsto 11.10.2016 § 56
Siikajoen alueen nuorisotyönohjaajan virka on vapautunut 1.9.2016 alkaen kun kirkkoneuvosto on
myöntänyt edelliselle ko. viran haltijalle eron nuorisotyönohjaajan virasta.
Nuorisotyön vastuuryhmä esittää, että Siikajoen alueen nuorisotyönohjaajan virka täytetään ja että virka
julistetaan avoimeksi seurakunnan ilmoitustaululla.
Vastuuryhmä esittää perusteluina seuraavaa:
- Kyseessä on ainoa nuorisotyönohjaajan virka Siikajoen alueella ja viran tehtäviin kuuluu vastata
sekä varhaisnuoriso- että nuorisotyöstä.
- Toiminnan turvaamiseksi koko seurakunnan alueella nykyinen nuorisotyöntekijöiden määrä on
riittävä. Jos yhdeltä alueelta vähennetään työntekijä, se vaikuttaa heikentävästi nuoriso- ja
varhaisnuorisotyön toimintaan koko seurakunnassa
- Virka ei ole uusi vaan on ollut olemassa jo aikoinaan Ruukin seurakunnan ja Siikasalon
seurakuntien aikaan. Näin ollen viran täyttäminen ei toisi uusia kustannuksia, vaan virka mahtuu
seurakunnan talousraameihin ja sen täyttäminen on henkilöstöstrategian mukaista
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Lasten ja nuorten toiminnan kysyntä alueella on vahvaa. Toimintaa on tarjolla laajasti ja siitä
huolimatta kaikkeen kysyntään ei näilläkään henkilöstöresursseilla pystytä vastaamaan, saati
resurssien vähentyessä.
- Jos virka jätettäisiin täyttämättä, rippikoulun toteutuksessa tarvittaisiin huomattavasti nykyistä
enemmän ulkopuolista työvoimaa virkojen vähentyessä ja laatu heikentyisi. Rippikoulujen
toteutuksessa ei kuitenkaan voida säästää, koska kirkkolaki edellyttää seurakuntia järjestämään
rippikoulun.
- Paikallinen läsnäolo Siikajoen alueella heikentyisi oleellisesti, jos virka jätettäisiin täyttämättä ja
alueen varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä alettaisiin hoitamaan yhteisvastuullisesti muiden
työntekijöiden kesken.
- Isoskoulutus, joka on yhteinen Siikajoen ja Vihannin alueilla, jäisi kokonaan Vihannin alueen
työntekijän vastuulle.
- Viran täyttäminen olisi vahva positiivinen viesti alueen asukkaille ja seurakunnan jäsenille sekä
tukisi toiminnan jatkuvuutta Siikajoen kunnan alueella.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 hyväksymän seurakunnan toiminnan ja talouden
tasapainottamissuunnitelman mukaan seurakunnan nuorisotyöhön ei ole esitetty vähennyksiä virkoihin.
Suunnitelman mukaan varhaisnuorisotyössä jää eläkkeelle vuonna 2017 yksi henkilö, jolloin tulee harkita
tarkoin viran täyttö. Tällöin tulee harkita millä tasolla vahaisnuorisotyötä seurakunnassa tehdään.
-

Ehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa Siikajoen alueen nuorisotyöohjaajan viran haettavaksi 26.10.2016 mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Nuorisotyönohjaaja Janne Kippola esitteli seurakunnan nuorisotyötä ja Siikajoen alueen
nuorisotyöohjaajan toimenkuvaa sekä ko. viran täyttämisen tarvetta.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa Siikajoen alueen nuorisotyöohjaajan viran haettavaksi 26.10.2016
mennessä.
Nuorisotyönohjaajan virka on ollut haettavana 26.10.2016 mennessä.
Virkaa on määräaikaan mennessä hakenut Ella Kaarto.
Hakijan tiedot liitteenä nro 1.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto haastatteli Ella Kaarron.
Kirkkoneuvosto valitsi Ella Kaarron Raahen seurakunnan nuorisontyöohjaajan virkaan 1.12.2016 alkaen.
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Nro 4 § 70
Diakonian viran täyttäminen.
Kirkkonsto 11.10.2016 § 57
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.3.2016 myöntänyt diakoni Raija Kankaalalle eron diakonian virasta
1.10.2016 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Diakonityön vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että Raahen seurakunnassa julistetaan haettavaksi
diakonian virka. Liitteenä nro 1. Vihannin alueen diakonian viranhaltijan selvitys toimenkuvastaan.
Lisäksi tilastoista on esitetty seuraavaa ajalle 1.1.-13.9.2016:
- kotikäynnit
247 kpl
- käynnit muualla 58 kpl
- vastaanottoja
67 kpl.
Raahen seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2016 hyväksymän seurakunnan toiminnan ja talouden
tasapainottamissuunnitelman mukaan seurakunnan diakonia työssä on tällä hetkellä riittävä määrä
henkilöstöä. Lisäksi suunnitelmassa todetaan, että eläkkeelle jäävien viranhaltijoiden tilalle tultaneen
palkkaamaan uudet viranhaltijat, mutta heidän toimenkuviaan ja vastuualueitaan tulee harkita tarkoin,
jotta saadaan järjestettyä työtehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja seurakuntalaisten tarpeet
huomioiden.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa diakonian viran haettavaksi 26.10.216 mennessä.
Kirkkoneuvosto:
Diakoni Heli Luoma esitteli seurakunnan diakoniatyötä ja Vihannin alueen diakonin toimenkuvaa sekä
ko. viran täyttämisen tarvetta.
Kirkkoneuvosto päätti julistaa diakonian viran haettavaksi 26.10.2016 mennessä.
-------------------------Diakonian virka on ollut haettavana sanomalehti Raahelaisessa, TE-keskuksen sähköisessä ja Kirkon
sähköisessä hakujärjestelmässä. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet:
Veera Baas, Katri Juntunen, Leila Kiuru, Pekka Nevalainen, Satu Pesonen ja Jenni Ranta.
Liitteenä nro 2. luettelo hakijoista
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää viran täyttämisestä.
Kirkkoneuvosto:
Aino Merikanto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Todettiin, että Sini Martikkalan hakemus saapui seurakuntaan 28.10.2016 eli se on tullut hakuajan
päättymisen jälkeen. Täten kirkkoneuvosto hylkäsi Sini Martikkalan hakemuksen.
Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun 15.11.2016 seuraavat hakijat:
Veera Baas, Satu Pesonen ja Jenni Ranta.
Risto Havia saapui kokoukseen klo 18.35 tämän pykälän käsittelyn aikana.
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Nro 5 § 71
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2017.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan
1.1.2016. Ko. lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta.
Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Raahen seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 600.000
euroa. Tämä on suurin piirtein pitkäaikaista keskitasoa, koska yhteisövero on ollut parhaimmillaan yli 1 milj.
euroa ja käynyt viime vuosina noin 300.000 eurossa.
Täten verotulojen arviointi muuttuu ja varsinaisten verotulojen vertailu edellisvuosiin vaikeutuu. Se
korjaantuu kuitenkin muutamassa vuodessa kun saadaan vertailtavia verotuloja.
Lisäksi kirkolliskokous päätti, että valtion rahoituksesta jaetaan vuonna 2016 avustuksia
kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Näihin
avustuksiin ovat kaikki seurakunnat oikeutettuja.
Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 %.
Vuosille 2016 ja 2017 ennustetaan noin yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot
paremmasta talouskasvusta.
Inflaatio on kuluvana vuonna noin puoli prosenttia ja ensi vuonna noin prosentin. Kuluttajahintojen nousu
tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Ansiotaso nousi alkuvuonna 2016 hieman yli prosentin, ja
vuonna 2017 sen ei odoteta nousevan. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Seurakuntien jäsenmäärän alentuminen on jonkin verran taittunut. Kirkosta eroamisia on vuoden 2016
elokuun loppuun mennessä ollut saman verran kuin viime vuosina keskimäärin. Näin on myös Raahen
seurakunnan osalta. Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli
ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Valtakunnallinen
kilpailusopimus tuo seurakunnille sopimuksiin seuraavat muutokset:
- työnantajan maksama lomakorvaus työntekijöille vähenee 30 %:a vuosina 2017-2019.
- palkan korotuksia vuodella 2017 ei tule.
- työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 %:a 23,8 %:iin
- työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 0,94 %:a 1,18 %:iin
- työnantajan työttömyysvakuutusmaksua 0,45 %:a
- vuosina 2018-2019 ne alenevat lisää.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Verotusperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä seuraavina vuosina.
Maan hallitus on esittänyt verokevennyksiä ansiotulojen verotukseen. Lisäksi palkansaajien
työeläkemaksujen nosto ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus vaikuttaa vuosien 2017-2019 verotuloihin.
Täten kirkollisverotilitykset mahdollisesti alenevat vuodelle 2017 jopa viisi prosenttia.
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Kirkollisverojen tilityksissä seurakuntiin (v.2015 rahan arvoon muutettuna) saavutettiin vuonna 2009 huippu,
josta vuoteen 2015 mennessä on tultu alas noin neljä prosenttia. Vuoden 2015 tilinpäätöksen tunnusluvut
osoittavat, että seurakuntien taloudellinen tila parani jonkin verran.
Raahen seurakunnalle verotuloja on tullut lokakuun loppuun mennessä 6.621.566 euroa (10.tilitystä), mikä
on 97,81 % talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista. Vuoden 2015 Raahen tilinpäätökseen
verrattuna verotulot ovat toteutuneet 91,28 %. Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun
edellisvuosien oikaisut peritään marraskuun verotuloista.
Kirkollisverotilitysten määrän kehitys lokakuun lopussa oli +2,83 % edelliseen vuoteen verrattuna eli
182.020 euroa. Valtion osuuden osuus verotuloista on 7,6 % ja yhteisöverojen osuus 1,6 %.
Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan verotulot olivat yhteensä 7.256.405 euroa
(v.2014 6.736.121, v. 2013 6.920.837, v.2012 6.236.573, v.2011 6.671.419) ja vuoden 2016 talousarvion
mukaan 6.170.000 euroa, johon voidaan lisätä valtion osuus 600.000 euroa eli kokonaisuudessaan
6.770.000 euroa.
Paikallisesti työllisyystilanne on Raahessa hieman parantunut edellisvuoteen nähden.
Raahen työttömyysprosentti oli tämän vuoden elokuussa 11,8 % (v.2015 12,5 %, v.2014 11,9 %, v.2012 8,9
%, v. 2011 9,0 %, v. 2010 10,2 %, v. 2009 12,7 %, v.2008 8,9 %, v.2007 11,9 %). Siikajoella
työttömyysprosentti on pysynyt samalla tasolla eli 10,8 % kun se viime vuonna oli 10,7 % (v.2014 11,1 %.)
Työllisyystilanteen kehityksen arviointi on ensi vuodelle hyvin epävarma ja se riippuu lisäksi Raahen alueella
yritysten tilanteesta, joka ei vielä ole näyttänyt paljon paranevan ainakaan pienempien yritysten osalta.
Lisäksi seurakunnan jäsenmäärä on ollut tasaisesti laskeva pitemmän aikaa, joten veronmaksajienkin
maksamat verotulot vähenevät myös tätä kautta.
Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan
mahdollisimman tarkasti.
Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia
ansiotuloja. Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.
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Vuonna 2017 arvioidaan verotuksella jouduttavan kokoamaan noin 6.620.000 euroa. Talousarvio on
tarkoitus pitää tämän vuoden tasossa.
Seurakunnan käyttötalousmenoissa on talousarvion laatimisvaiheessa esitetty talousarvioehdotuksen
laativille työmuodolle vaatimus pysyä edellisvuoden tasolla. Käyttötalousmenoissa pyritään saamaan
aikaiseksi vähennystä. Tämä toteutuu ainakin osittain lomarahavähennyksissä. Palkkoihin on huomioitu
joitakin virkavapauksien aiheuttamia vähennyksiä.
Vuoden 2017 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,9 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti pidetäisiin
entisellään.
Tällöin verotuloja vuoden 2017 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän 6.620.000 euroa. Lisäksi seurakunta
saa noin 600.000 euroa valtion osuutta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2017 1,9 %.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2017 1,9 %.

Nro 7 § 72
Määräaikaisen nuorisotyöntekijän viran perustaminen.
Kirkkoneuvoston perustama Mirja ja Mauno Monton testamenttityöryhmä on kokouksissaan syksyn
aikana päättänyt esittää tavoittavan (etsivän) perhe- ja koululaistyö- hankkeen aloittamista entisen
Ruukin seurakunnan alueella. Hankkeeseen on tarkoitus hakea ulkopuolista rahoitusta.
Tarkempi selvitys hankkeesta liitteenä nro 3.
Testamenttityöryhmä esittää vuoden 2017 talousarvioon ehdollisen ja määräaikaisen (3 vuotta)
hanketyöntekijän viran perustamista tavoittavaan ja etsivään perhe- ja koululaistyöhön ”entisen Ruukin
seurakunnan alueelle” 1.6.2017 alkaen niin, että omarahoitusosuus tulee MMM-rahaston tuotosta.
Työryhmä esittää koulutusvaatimuksiksi vähintään sosionomi – yhteisöpedagogin kirkollinen tutkinto.
Määräaikaisen viran täyttämisen ehtona esitetään, että todetulle hankkeelle saadaan esim. ESR
osarahoitus.
Seurakunnan viran perustamisesta päättää kirkkovaltuusto.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. viran perustamisesta.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan määräaikainen nuorisotyöntekijän virka
tavoittavaan ja etsivään perhe- ja koululaistyöhön ajalle 1.6.2017-31.5.2020 entisen Ruukin seurakunnan
alueelle sillä ehdolla, että tähän saadaan ESR tai vastaava rahoitus (noin 80 %).
Hankkeen loppurahoitus otetaan MMM- testamenttirahastosta.
Kari Malkamäki poistui kokouksesta klo 19.15 tämän pykälän käsittelyn aikana.
Nro 8 § 73
Pattijoen hautausmaan talkooprojekti.
Raahen seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 29.3.2016 seuraavaa:
”Kirkkoneuvosto päätti, että Pattijoen hautausmaan uutta aluetta kunnostetaan kaatamalla sieltä puita.
Pattijoen alueen lähetysryhmä suorittaa ko. työn talkoina, josta seurakunta maksaa 2.000 euroa
lähetystyölle.”
Asia on käsitelty kokouksessa muissa asioissa ilman esittelyä kokouksessa esitetyn
suullisen keskustelun pohjalta. Kirkkoneuvoston päätökset tulisi tehdä kirjallisesta esittelystä.
Tämän jälkeen Pattijoen alueen lähetystyön toimintaryhmä on suorittanut ko. alueen puiden korjauksen
talkootyönä. Talkootöihin on kuulunut myös ruokailun järjestäminen seurakunnan varoilla.
Pattijoen alueen lähetystyön toimintaryhmä on lähettänyt kirjeen 10.10.2016, jossa se esittää, että
kaadetuista puista saatu tulo on lahjoitettava lähetystyöhön. Kirje liitteenä nro 4.
Tällainen tapa kerätä varoja seurakunnan lähetystyöhön tai muuhunkaan työhön ei sovi siihen kuvaan,
että seurakunta laatii talousarvion, johon merkitään kaikki seurakunnan kaikki menot ja tulot.
Eri työmuotojen rahoitus tulisi järjestää tätä kautta, eikä erikseen anottavilla lisämäärärahoilla. Tässä
tapauksessa vielä avustusmäärärahoihin kuuluvana määrärahana, jolloin kirkkovaltuuston tulisi tietää
minkä verran verovaroja käytetään avustuksiin. Kerättäessä vapaaehtoisia keräysvaroja tulisi varojen
keräyksen suuntautua vapaaehtoisiin keräyksiin, eikä seurakunnan verovaroista talousarvion laatimisen
jälkeen tehtävistä anomuksiin. Voi vaikuttaa oudolta kun seurakunta siirtää rahaa omalta tililtä toiselle
omalle tilille saadakseen lahjoittaa ko. varoja eri tarkoitukseen kuin kirkkovaltuusto on talousarviossa
päättänyt.
Todettakoon lisäksi, että seurakunta on sekä arvonlisävelvollinen ja pääomaverovelvollinen myymistään
puista. Tällöin arvonlisäveroilmoituksen tekeminen ja tilittäminen ovat vaikeaa, jos seurakunta lahjoittaa puut
ensin itselleen ja antaa avustuksena sitten ulkopuoliselle. Samoin normaalissa veroilmoituksessa puun
myynnit pitää ilmoittaa verottajalle, vaikka ne käytettäisiin omaan käyttöön. Tässä tilanteessa seurakunta ei
saisi vähennyksiä tehdystä työstä ja verottaja voisi olla kiinnostunut vapaaehtoisilla teetetyn työn verojen
hoitamisesta. Näin ollen voi ajatella, että vapaaehtoisten työt tulisi kohdistua muuhun kuin seurakunnan
verotettavan tulon hankkimiseen.
Täten on tällaista keräystoimintaa seurakunnan omista verovaroista tulisi välttää.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto pitäytyy ko. asiassa aikaisemmassa päätöksessä eli Pattijoen lähetystyön toimintaryhmä saa
Pattijoen hautausmaalla tekemästään talkootyöstä 2.000 euroa annettavaksi avustuksena lähetystyölle.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti, että ko. talkootyöstä osoitetaan 2.000 euroa sekä kaadetuista puista saatava tuotto
Pattijoen alueen lähetystyön toimintaryhmän esittämään lähetystyön kohteeseen.
Nro 7 § 74
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Leena Jussilalle eron lastenohjaajan toimesta 1.1.2017 alkaen
eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
2) Kirkkoneuvosto myönsi diakonissa Arja Sassalille eron diakonian virasta 1.12.2016 alkaen eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
3) Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli Paavolan kirkon alueen tie- ja viemäröintijärjestelyjä sekä
alueen valaistussuunnittelua. Kirkkoneuvosto totesi hankkeen olevan hyvän, lisäyksenä voisi olla esim.
suojateiden rakentaminen paikoitusalueiden ja kirkon välillä.
4) Keskusteltiin Siikajoen seurakuntatalon veteraanien muistomerkki siirtämisestä Siikajoen
seurakuntatalosta.
5) Keskusteltiin Revonlahden hautausmaan muualle haudattujen muistomerkin kunnostamisesta.
Nro 8 § 75
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuusto 10.11.2016 klo 19.00 Revonlahdella.
2) Kirkkoneuvosto 15.11.2016 klo 18.00 Raahessa.
3) Kirkkovaltuusto 24.11.2016 klo 19.00 Raahessa.

Nro 9 § 76
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen oikaisu- ja valitusosoituksen.
Nro 10 § 77
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

