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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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§:t 22 – 31

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika)

Raahen seurakunta
Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 33 92100 Raahe
6.11.2018

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Lauri Lepistö

Heikki Ilkko

puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

6.11.2018
Allekirjoitukset

Päivi Kippola
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todistaa:

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Mervi Koski

Aika ja paikka

7.11.2018

Kirkkoherranvirasto

Virka

Allekirjoitus

Vt. kirkkoherra Petri Tervo
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen
ilmoitustaululla 29.10.2018 – 29.11.2018.
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Nro 1 § 22
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuusto:
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

Nro 2 § 23
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuusto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkovaltuusto kokoontuu
niin usein kuin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tahi kun kirkkohallitus, piispa,
tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto vaatii, niin myös kun vähintään neljäsosa valtuuston jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kutsu asialistoineen on toimitettava
jäsenille vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta. Kokouksen ajasta ja paikasta sekä siitä, missä
kokouksen asialuettelo on nähtävänä, on ennen kokousta ilmoitettava kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle vähintään viikkoa ennen kokousta pantavalla kuulutuksella (Kirkkovalt. työjärjestys 3§).
KL 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Nro 3 § 24
Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa (Kirkkovalt. työjärjestys 4 §).
Kirkkovaltuusto:
Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Päivi Kippola ja Mervi Koski.
Nro 4 § 25
Työjärjestyksen hyväksyminen.
Kirkkovaltuusto:
Hyväksyttiin.
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Nro 5 § 26
Veroprosentin määrääminen vuodelle 2019.
Kirkkonsto 30.10.2018 § 113
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan
vuoden 2016 alussa ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille
lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.
Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Lisäksi väestökirjanpitotehtävien kehittämiseen käytetään näitä varoja.
Raahen seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 600.000 euroa.
Talouden kehitys Suomessa on ollut laskeva vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi
kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 %. Valtiovaraministeriön
syykuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme
prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.
Inflaation oletetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 %. Ennusteiden hajonta on melko suuri. Vuonna 2020
kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 %. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella
tasolla. Ansiotulojen odotetaan kasvavan vuonna 2019 2,4 % ja vuonna 2020 2,7 %.
Työttömien määrän oletetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi vuonna 2019 7,3 % ja vuonna 2020 7,2 %.
Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla 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 31.3.2020 saakka.
Sopimus sisältää palkkojen 1,0 % suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron
suuruisen kertaerän kesäkuussa. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 %.
Vuoden 2019 lomarahoista jätetään 30 % maksamatta, mutta vuode 2020 lomarahat maksetaan normaalisti.
Raahen seurakunnan talousarvioon on tarkoitus varata 2,0 prosentin palkkojen korotus, joka sisältää myös
suorituslisän maksamisen noin 1,6 % työntekijöiden peruspalkan kokonaissummasta.
Muita muutoksia vuoden 2019 maksuihin:
- työnantajan eläkemaksu on vuodelle 2019 21,4 % ja vuodelle 2020 21,0 % (Kikyn muutos -0,4 %
molempina vuosina).
- työnantajan sairausvakuutus maksu alenee 0,74 % (v. 2018 0,86 %:iin (v.2017 1,08 %)
- muut työnantajamaksut olisivat noin 0,8 %
- henkilöstösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Raahen seurakunnalle verotuloja on tullut syyskuun loppuun mennessä 5.728.071 euroa (9.tilitystä), mikä on
83,02 % (tasainen tulo 75 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista. Vuoden 2017 Raahen
tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 82,43 %. Verotulot tulevat vielä tasoittumaan
loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään marraskuun verotuloista. Ko. oikaisu on tänä vuonna suuri
ennakkotietojen mukaan.
Valtion osuuden osuus verotuloista on 7,7 %.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
5.11.2018
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan verotulot olivat yhteensä 6.889.943 (v.2016 6.949.094
euroa V.2015 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 2017 talousarvion mukaan 6.300.000 euroa, johon voidaan lisätä valtion osuus 600.000 euroa eli
kokonaisuudessaan 6.900.000 euroa.
Paikallisesti työllisyystilanne on Raahessa hieman parantunut edellisvuoteen nähden.
Raahen työttömyysprosentti oli tämän vuoden elokuussa 8,1 % (v.2017 10,3 %, v.2016 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 myös laskenut eli se on 7,5 %. (v. 2017 9,2 %, v. 2016 10,8 % v.2015 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.
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 ja virkojen täyttämättä jättämisen aiheuttamia vähennyksiä.
Vuoden 2019 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,9 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti
pidetäisiin
entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2018 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän 6.420.000 euroa.
Lisäksi seurakunta saa noin 580.000 euroa valtion osuutta.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2019 1,9 %.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2019 1,9 %.
_________________________________
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto vahvisti Raahen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2019 1,9 %.
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Nro 6 § 27
Raahen seurakunnan investoinnit vuosille 2019-2021.
Kirkkonsto 30.10.2018 § 115
Raahen seurakunnassa investointisuunnitelma tuleville vuosille on hyvin haastava, koska seurakunnalla
on paljon vanhoja kiinteistöjä, jotka vaativat kunnostusta. Lisäksi seurakunnalla on paljon vanhoja ja
arvokkaita kirkkoja, joiden kunnossapito on vaativaa ja pakollista.
Seurakunnan taloudellinen tilanne on selvästi kiristynyt, joten olisi hyvin tärkeää, että seuraavina vuosina
investointeja tehtäisiin mahdollisimman vähän. Tällöin saataisiin seurakunnan rahavaroja riittämään
paremmin.
Vuoden 2019 investoinnit ovat kokonaisuudessaan 475.900 euroa. Tulevina vuosinakin investoinnit
kasvavat, koska seurakunnalla on muutamia suurehkoja rakennushankkeita.
Tärkeimpänä investointina vuodelle 2019 ovat Raahen seurakuntakodin suunnittelu ja rakentaminen,
Siikajoen kirkon ulkoverhouksien maalaukset, Paavolan kirkon ulkoverhouksien maalaukset sekä Ruukin
seurakuntatalon vesirakoton korjaus. Tuleville vuosille tulee vielä leirikeskuksen peruskorjaus tai
uusiminen.
Lisäksi tulee joka vuodelle erinäisiä pienempiä korjaus- ja kunnostusinvestointeja, joita on mahdoton
kovin pitkälle ennakkoon arvioida.
Liitteenä nro 1. investointisuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2019
talousarviota ja vuosien 2019 – 2021 toimintasuunnitelmaa sekä esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman ja liittää suunnitelman osaksi vuoden 2019
talousarviota ja vuosien 2019-2021 toimintasuunnitelmaa sekä esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
________________________________
Liitteenä nro 1. investointisuunnitelma.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2019-2021.
Jäsen Hänninen poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 19.12.
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Nro 7 § 28
Pattijoen kirkon urkujen uusiminen.
Kirkkonsto 30.10.2018 § 118
Kirkkoneuvosto on 11.9.2018 tekemällään päätöksellä päättänyt hankkia Pattijoen kirkkoon uudet urut
Hollannista Raahen seurakunnan urkutoimikunnan esityksen mukaisesti. Urut ovat Oetmoenigskerkin
seurakunnan käytetyt urut, jotka tulevat tarpeettomiksi kirkon myymisen yhteydessä. Urut maksavat 50.000
euroa ja niiden siirtäminen Pattijoelle maksaa 27.000 euroa eli urkujen kokonaishinta on 77.000 euroa. Urut
rahoitetaan Pattijoen kirkon urkurahastolla (testamenttirahasto) sekä säästyneillä investointikustannuksilla.
Pattijoen kirkon vanhat urut siirretään myöhemmin esitettävän suunnitelman mukaisesti Revonlahden
kirkkoon.
Kirkkolain 14 luvun 1-5 §:ien mukaan kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi, jos on kyse kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen
käyttötarkoituksen muuttamista. Pattijoen kirkon urkujen uusimisessa on kyse olennaisesta muutoksesta.
Lisäksi kirkkolain 14 luvun 5 a §:n mukaan seurakunnan on ennen päätöksen tekemistä varattava
Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen
rakennuksen, jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka
käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Museovirasto on antanut Pattijoen kirkon urkujen osalta lausunnon 18.10.2018. Lausunnossaan
museovirasto puoltaa suunnitelman toteuttamista. Lausunto liitteenä nro 3.
Kirkkohallituksen urkuasianneuvottelukunta on myös antanut asiassa puoltavan lausunnon.
Liitteenä nro 4. Pattijoen kirkon urkujen suunnitelmat.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pattijoen kirkon urkujen suunnitelmat hyväksyttäväksi sekä lähettää
ne kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Pattijoen kirkon urkujen suunnitelmat hyväksyttäväksi sekä lähettää
ne kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.
____________________________
Liitteenä nro 2. Pattijoen kirkon urkujen suunnitelmat.
Liitteenä nro 3. Museoviraston lausunto.
Ehdotus:
Kirkkoneuvoston päätös.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi Pattijoen kirkon urkujen suunnitelmat ja päätti lähettää ne
kirkkohallitukseen vahvistettavaksi.

RAAHEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
5.11.2018

Nro 8 § 29
Ilmoitusasioita.
Kirkkovaltuusto:
1) Kirjattiin tiedoksi Piehingin kyläyhdistyksen vetoomus Kultalan leirikeskuksen puolesta.
1) Kirkkoneuvoston kokous 4.12.2018 klo 18.00.
2) Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2018 klo 19.00 Saloisten seurakuntakoti.

Nro 9 § 30
Valitusosoituksen antaminen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja antoi KL:n mukaisen valitusosoituksen.

Nro 10 § 31
Kokouksen päättäminen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

