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Nro 1 § 31
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 totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 2 § 32
Pöytäkirjan tarkastajat.
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (Knsto ohjesääntö 8 §).
Kirkkoneuvosto:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Merikanto ja Olli-Veikko Niskakangas.
Nro 3 § 33 Ei julkinen
Nro 4 § 34
Raahen seurakunnan Internet- sivujen siirto Lukkari- järjestelmään.
Lukkari on seurakuntien tarpeisiin räätälöity verkkosivuston julkaisujärjestelmä. Lukkarissa on mukana yli
170 seurakuntataloutta, 68 % kaikista seurakuntatalouksista. Lukkarissa on valmiina päärakenne ja monet
seurakuntasivustoille ominaiset työkalut. Käyttöönotto seurakunnassa tarkoittaa paikallisten sisältöjen
rakentamista uusille verkkosivuille. Seurakunnassa on näin aikaa keskittyä sisältöihin ja ihmisten
kohtaamiseen, kaikki tekniset asiat hoidetaan keskitetysti. Idea Lukkarista lähti seurakunnista vuonna 2012.
Lukkaria kehitetään edelleen seurakunnista tulevan palautteen perusteella. Lukkarin tekninen alusta on
Liferay.
Lukkarin käyttöönotto on yksittäiselle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle ilmaista. Maksuttomuuteen ei
olla suunnittelemassa muutosta.
Käytännössä seurakunnat maksavat Lukkarin käytön kirkkohallitukselle maksettavassa
keskusrahastomaksuissa, jotka ovat kohonnut viime vuosina, koska kirkkohallitus on ottanut
hoidettavakseen useita seurakuntien aikaisemmin itsenäisesti hoitamia asioita.
Tiedotuksen vastuuryhmä on 13.2.2018 pitämässään kokouksessa päätynyt esittämään Raahen
seurakunnan Internet- sivujen siirtämistä Lukkari-julkaisujärjestelmään.
Lisää Lukkarista: http://lukkariohje.evl.fi/
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Ehdotus:
Tiedotuksen vastuuryhmä esittää kirkkoneuvostolle Raahen seurakunnan Internet-sivujen siirtämistä
Lukkari-julkaisujärjestelmään vuoden 2018 aikana. Uusien sivujen valmisteluun on lupautunut
mukaan perhetyöntekijä Sakari Salo ja sivujen käyttöönotosta vastaa tiedotuksen työalateologit Markus
Tuukkanen ja Pekka Tuomikoski yhdessä talousjohtaja Heikki Ilkon ja kirkkoherra Tuomo Matalan kanssa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti siirtää Raahen seurakunnan Internet-sivujen Lukkari-julkaisujärjestelmään vuoden
2018 aikana.
Uusien sivujen valmisteluun valittiin perhetyöntekijä Sakari Salo, työalateologit Markus Tuukkanen, Pekka
Tuomikoski, talousjohtaja Heikki Ilkko ja kirkkoherra Tuomo Matala.
Nro 5 § 35
Raahen seurakunnan aluekappalaisen tehtäväkuva
Raahen seurakunnan alue on jaettu kuuteen toiminnalliseen alueeseen. Työalat, työalojen työntekijät ja
työalojen tiimiesimiehet sekä aluekappalaiset vastaavat kunkin alueen toiminnasta. Toimintaorganisaation
toimivuutta on tarpeen tarkentaa aluekappalaisten tehtäväkuvan osalta. Liitteessä nro 1. on esitetty
aluekappalaisten tehtäväkuva. Liitteessä nro 2. on päivitetty versio Raahen seurakunnan
toimintaorganisaation osalta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy aluekappalaisen tehtävänkuvat liitteen nro 1. mukaisesti.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi aluekappalaisen tehtävänkuvat liitteen nro 1. mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan aluejaon purkamisesta koko seurakunnan alueella.
Nro 6 § 36
Seurakunnan ylemmän johdon palkkaus.
Kirkon virka- ja työehtosopimus on hyväksytty 15.2.2018 ja se on voimassa 1.2.2018 - 31.3.2020.
Siinä on määritelty sopimustarkistukset eri vuosille. Sopimuksen mukaan seurakunta päättää 1.4.2018
lukien 1,6 %:n järjestelyerän käyttämisestä ylimmän johdon peruspalkkaan. Järjestelyerä lasketaan
ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen
kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta.
Kirkon virkaehtosopimuksen 8 liitteessä on määritelty seurakunnan ylemmän johdon
palkkausjärjestelmästä. Ylimmän johdon palkkaus määräytyy ko. liitteen mukaisesti.
Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherran virkaa ja sen haltijaa sekä työnantajaa edustavaa johtavaa
talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa ja sen haltijaa.
Ylin johto johtaa seurakunnan toimintaa ja taloutta. Se myös tarkastelee ja valvoo seurakunnan etuja
työantajan näkökulmasta ja toimii työnantajan edustajana kirkon virka- ja työehtosopimuksia paikallisesti
sovellettaessa ja niihin liittyviä ratkaisuja tehtäessä.
Ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- ja J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaan
perustuvasta peruspalkasta.
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Ehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää ko. järjestelyerän käytöstä ylemmän johdon palkkaukseen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Reino Nygård sekä sihteerinä Merja
Honkakoski tämän pykälän aikana.
Kirkkoneuvosto päätti ottaa käyttöön 1,6 %:n järjestelyerän ylimmän johdon peruspalkkaan 1.4.2018
alkaen.
Nro 7 § 37
Raahen seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen.
Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja KJ:n 9:6:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on
tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto (KJ 15:9).
Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta,
taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi (KJ 9:6).
Seurakunnan toimintakertomuksessa työmuodot ovat esittäneet toimintakertomukset, jotka on liitetty
koko seurakunnan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.
Käyttötalouden toimintakulut (6.231.194 euroa) toteutuivat 93,5 %:sti sekä toimintatuotot (630.598 €)
85,8 %:sti.
Verotuloja oli 6.889.943 euroa eli ne toteutuivat 95,3 %:sti ja ne vähenivät 0,85 %:a.
Investoinnit olivat 71.204 euroa.
Hautainhoitorahastojen ja testamenttirahastojen tilinpäätökset on liitetty osaksi seurakunnan tilinpäätöstä.
Samoin kirkkoneuvoston antama toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, jonka kirkkovaltuusto vahvistaa
tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Liitteenä nro 3. Raahen seurakunnan tilinpäätös.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto:
1) Hyväksyy seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen.
2) Esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja liittää sen tilinpäätökseen
sekä esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkistettavaksi.
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Nro 8 § 38
Raahen seurakunnan tietosuojavastaava.
Oikeusministeriön julkaisussa: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen todetaan:
Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli
voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan
jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava
tietosuoja-asetuksen mukaista.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan vastata
teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin. Asetuksen
tarkoituksena on myös tukea digitaalitalouden kehitystä sisämarkkinoiden alueella yhdenmukaistamalla
jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevat säännökset sekä rakentamalla luottamusta.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä
vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.
Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla:
asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen
käsittelystä. Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia
toimenpiteitä ja hallinnollisia sakkoja.
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä
organisaatioita niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Asetuksen
soveltamisalaa rajaavat sen aineellista ja alueellista soveltamisalaa koskevat säännökset.
Sitä sovelletaan tietyissä asetuksessa määritellyissä tilanteissa myös EU:n
ulkopuolelle sijoittautuneisiin organisaatioihin. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä
kuin julkisella sektorilla riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta,
käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilötietojen
käsittelyyn, kun henkilötiedot muodostavat rekisterin osan. Asetuksessa henkilötiedon käsite on määritelty
vastaavalla tavalla kuin henkilötietolaissa. Asetuksen mukainen henkilötiedon määritelmä on
henkilötietolakia yksityiskohtaisempi ja se sisältää konkreettisia esimerkkejä henkilötiedoiksi määriteltävistä
tiedoista.
Seurakunnan tulee valita tietosuojavastaava vastaamaan tietosuoja-asetuksen vastuiden hoitamiseksi.
Oulun hiippakunnassa on päätetty, että Oulun hiippakunta palkkaa yhteisen tietosuojavastavan kaikille
seurakunnille sekä seurakunnat osallistuvat hänen palkkakustannuksiin seurakunnan jäsenmäärän
suhteessa.
Lisäksi seurakunnan tulee valita tietosuojan yhdyshenkilö.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön Raahen
seurakunnan tietosuojavastaavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto nimeää Hillevi Tuomen Raahen seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilöksi.
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Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto nimesi Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilön Raahen
seurakunnan tietosuojavastaavaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto nimesi Hillevi Tuomen Raahen seurakunnan tietosuojan yhdyshenkilöksi.
Nro 9 § 39
Muita asioita.
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoneuvosto myönsi Heidi Longalle opintovapaata ajalle 30.4.2018-1.8.2018.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta järjestää yhteistyössä Raahen matkailuoppaiden kanssa
kesällä 2018 kolme opastettua Hautausmaa kierrosta Haaralan hautausmaalla. Kustannukset
seurakunnalle ovat 450 euroa.
3) Kirkkoneuvosto valitsi Raahen seurakuntakoti -ja virastotalohankkeen rakennustoimikuntaan
Reino Nygårdin, Tuomo Matalan, Toivo Partasen, Heikki Ilkon ja Jani Savelan.
4) Kirkkoneuvosto päätti, että valtuustoaloitteet tuodaan kahdesti vuodessa kokoukseen listattuna, miten
aloitteet on käsitelty.

Nro 10 § 40
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto:
1) Kirkkoherran viran hakutilanne: hakijat haastatellaan 3.5.2018 tuomiokapitulissa.
2) Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018.
3) Haaralan hautausmaalla 1.5.2018 klo 10.30 Raahen vankileirillä kuolleiden muistomerkin
julkistaminen.

Nro 11 § 41
Oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen antaminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja antoi KL.n mukaisen oikaisu – ja valitusosoituksen.

Nro 12 § 42
Kokouksen päättäminen.
Kirkkoneuvosto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

