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KIRKKOVALTUUSTO
Aika

tiistai 30.10.2018 klo 19

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1 seurakuntasali

Läsnä

Salmela Heino
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Impiö Paula
Jaakola Anitta
Kuha Auli
Löppönen Esko
Niemelä Janne
Ranua Veijo
Sarajärvi Hilkka
Sarajärvi Jonna
Savolainen Juhani
Sääskilahti Toivo

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Illikainen Kaisa
Ruonala Eija

varapuheenjohtaja

Laulettiin virrestä 183:1,7, kirkkoherra luki Ps. 133:1 ja piti alkurukouksen. Kirkkoherra toi
Moskovan ystävyysseurakunnan terveiset hänen ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
Pietarin matkalta.
51
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05.
52
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)
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Kirkkoneuvoston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.10. –
30.10.2018 ja lähetetty jäsenille 23.10.2018.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
53
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
54
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veijo Ranua ja Jonna Sarajärvi.
55
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Veijo Ranua ja Jonna Sarajärvi.
56
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
57 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
KN 8/2018 §128 Seurakunnan kirkollisveroprosentti on jo pitkään ollut 1,5 %.
Seurakunnille jaettava osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden 2016 alusta
alkaen ja yhteisöveron osuus korvattiin vuoden 2016 alusta valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtion rahoitus kohdistuu
seurakuntien lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin kuten hautaustoimi,
väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito, ja se maksetaan kirkon keskusrahastolle, joka jakaa rahan
seurakunnille. Kunnan väkimäärään perustuvaan valtion rahoitukseen
siirtyminen yhteisöverojen tilalta on tuonut seurakunnalle lisää tuloja. Talouden
elpymisen ansiosta kirkollisverotuloissa voisi olla tiedossa hienoista kasvua,
mutta seurakuntamme jäsenistön ikärakenteen, paikkakunnan korkean
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työttömyysasteen, alhaisen tulotason ja jäsenistön jatkuvan vähentymisen
vuoksi tulot pysynevät lähellä nykyistä tasoa, mikäli kirkollisveroprosentti säilyy
entisellään.
Kirkkohallituksen tekemä ja vuonna 2018 täytäntöön panema päätös
verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutoksesta aiheuttaa
seurakunnallemme huomattavan suuren vajeen vuosittaisissa tuloissa ja
aiheuttaa siten merkittävän talouden tasapainottamistoimien tarpeen.
Verotulojen täydennysavustuksen laskentatavan muutoksen seurauksena
saatavan avustuksen määrä jäänee noin 85.000 € vuosittaiselle tasolle. Vuonna
2018 verotulojen täydennysavustuksen molemmat erät on jo maksettu ja
avustusta saatiin 85.145 €. Kun edellisen viiden (2013 - 2017) vuoden keskiarvo
verotulojen täydennysavustuksissa on 157.700 €, laskua siihen tullee
keskimäärin reilut 72.500 €. Verotulojen täydennysavustuksen laskulla on
merkittävä vaikutus seurakunnan saamiin tuloihin tulevaisuudessa. Verotulojen,
valtion rahoituksen ja verotulojen täydennysavustuksen yhteismäärä on ollut
vuosittain reilusti yli 90 prosenttia seurakunnan kaikista tuloista.
Kirkollisverotulojen ja verotulojen täydennysavustuksen yhtäaikainen lasku
vaikuttavat olennaisesti seurakunnan talouteen ja sitä kautta hankaloittavat
toimintaa. Sen seurauksena on harkittava, pidetäänkö kirkollisveroprosentti
entisellään vai onko sitä tarpeen korottaa.
Seuraavassa taulukossa on toteutuneet kirkollisverotulot, yhteisöverot, valtion
rahoitus ja verotulojen täydennysavustukset vuosilta 2013 – 2017 sekä arvio
kuluvan vuoden vastaavista luvuista.
Verotulojen, valtionrahoituksen ja verotulojen
täydennysavustuksen kehitys 2013-2018
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Mikäli kirkollisveroprosentti pidetään edelleen nykyisessä 1,5 prosentissa, on
odotettavissa selkeästi alijäämäinen tulos talousarviokaudelle 2019. Koko
maan keskiarvo kirkollisverossa on 1,67 prosenttia ja Oulun hiippakunnan
keskiarvo on 1,69 prosenttia. Mikäli kirkollisveroprosentti nostettaisiin 1,65
prosenttiin talousarviovuoden 2019 tuloksessa päästäisiin lähelle nollatulosta.
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Verottaja ei ole vielä julkaissut kirkollisverotulojen arviota ensi vuodelle, joten
vuoden
2019
arvio
perustuu
aiempien
vuosien
toteutuneisiin
kirkollisverotuloihin huomioiden jäsenmäärän jatkuvan laskun, talouden
elpymisen sekä verottajan ennusteeseen 522.000 € kirkollisverotuloon vuodelle
2018. Verotulojen oletetaan pysyvän nykyisellä noin 530.000 € tasolla 1,5
kirkollisveroprosentilla laskettaessa. Talousarviossa tullaan käyttämään
kirkollisverotulossa arviota, jonka verottaja julkaisee lähiaikoina.
Alla on esimerkkilaskelma kirkollisveroprosentin muutoksen vaikutuksesta
verokertymään vuodelle 2019.
Kirkollisveroprosentti
1,5
1,65

Arvio kirkollisveron määrästä
530.000 €
583.000 €

Kirkollisveroprosentin muutos 1,65 prosenttiin vaikuttaisi em. laskelman
mukaan 53.000 € korotusta seurakunnan kirkollisverotuloihin, mikä tarkoittaisi
15.000 euron vuosiansioilla seurakuntalaiselle 22,5 € korotusta vuodessa.
KirVESTES (2018-2020) KiKy-sopimuksen mukaisesti vuonna 2019
lomarahojen leikkaus on edelleen 30 prosenttia, henkilösivukulut laskevat
hieman työnantajan osalta ollen yhteensä noin 26 prosenttia ja
palkankorotukset vuositasolla ovat noin 1,8 prosenttia.
Seurakunnan talous kestää yhden selkeästi alijäämäisen tuloksen tekemisen,
joskaan lähitulevaisuudessa ei useampiin reilusti alijäämäisiin tuloksiin ole enää
varaa.
KN 8/2018 Esitys (talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
vuoden 2019 kirkollisveroprosentti on 1,5.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
58
Vuoden 2019 talousarvion sitovuus
KN8/2018 § 130 Ranuan seurakunnan taloussäännön 3 §:n mukaan
kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja
tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustaso voi olla erilainen talousarvion eri
osissa. Kirkkovaltuusto päättää, millä pääluokka-, tehtäväalue- taikka muulla
tasolla talousarvio on sitova brutto- ja millä tasolla nettoperiaatteen mukaan.
Kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvosto voivat antaa alaiselleen hallintoelimelle
tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.
Esitys (talousp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019
talousarvion sitovuustasosta seuraavaa:
1) Osaston sisällä tehtäväalueesta toiseen tehtäväalueeseen tehtävissä
määrärahasiirroissa päätöksen tekee kirkkoneuvosto, määrärahojen
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sitovuus kirkkovaltuustoon nähden on osaston ulkoinen toimintakate.
Investointiosassa kirkkovaltuustoon nähden sitovia ovat kohteille myönnetyt
määrärahat.
2) Tehtäväalueesta toiseen tehtäväalueeseen tehtävistä määrärahasiirroista
päättävät työaloista vastaavat viranhaltijat omien työalojensa osalta,
muutoin määrärahasiirroista päättää kirkkoneuvosto, määrärahojen
sitovuus kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväalueen ulkoinen toimintakate.
3) Tehtäväalueen sisällä tililtä toiseen tehtävissä määrärahasiirroissa päätökset
tekevät osaston Seurakunnallinen toiminta sekä tehtäväalueiden Kirkonkirjojen
pito ja Kirkkoherranvirasto osalta kirkkoherra ja muilta osin talouspäällikkö.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
59
Vuoden 2019 talousarvioavustukset lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle ja muille
kirkollisille järjestöille
KN 8/2018 § 132 liitteenä 34, (KV5/2018 59 § liite 11) on luettelo avustusta
anoneista, vuoden 2018 avustusmäärärahat ja esitys vuodelle 2019.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019
avustukset myönnetään KN8/2018 132 § liitteen 34 mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Annamari Hiltunen jääväsi itsensä 60 § käsittelyn ajaksi
60
Vuoden 2019 talousarvioavustus partiolippukunta Kielaille
Partiolippukunta Kielaat anoo 28.9. päivätyllä lippukunnan sihteerin
allekirjoittamalla hakemuksella avustusta 20 € / alle 18-vuotias lippukunnan
jäsen. Lippukunnalla on alle 18 vuotiaita jäseniä 31. Lisäksi lippukunta anoo
käyttöönsä
Pihlajaharjun
leirikeskusta
kahden
viikonlopun
ajaksi.
Avustushakemus on liitteenä (KN 8/2018 133 § liite 35, KV 5/2018 60 § liite 12).
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
myöntää partiolippukunta Kielaille vuodelle 2019 talousarvioavustuksen 620 €
ja antaa leirikeskuksen veloituksetta lippukunnan käyttöön vuonna 2019 yhden
viikonlopun ajaksi. Muusta käytöstä peritään hinnaston mukaiset
käyttökorvaukset.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
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61
Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot vuodelle 2019
Vuonna 2018 maksetaan kokouspalkkioita kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
kokouksista 30 € / kokous, kirkkoneuvoston nimeämien työryhmien kokouksista
25 € / kokous. Puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla
korotettuna kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.
Matkakorvaukset kokouksiin on maksettu
matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja.

kirkon

virkaehtosopimuksen

Esitys palkkiosäännöksi vuodelle 2019 on seuraava:
HALLINTOELIN
1. Kirkkovaltuusto
2. Kirkkoneuvosto
3. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä






esitetty palkkio
25 € / kokous
25 € / kokous
20 € / kokous

KN päätös palkkiosta
30 € / kokous
30 € / kokous
25 € / kokous

matkakorvaukset kokouksiin maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen
matkustussäännön mukaan ilman päivärahoja
kirkkovaltuuston
ja
kirkkoneuvoston
lähettämiin
koulutusja
kokoustilaisuuksiin
osallistuville
luottamushenkilöille
maksetaan
matkakorvaukset ja päivärahat kirkon virkaehtosopimuksen mukaisesti
tehdyn matkalaskun perusteella
ansionmenetyskorvauksia ei makseta
puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista.

Anitta Jaakola esitti luottamushenkilöiden palkkioiden nostamista 5 € kutakin
kokousta kohden ja Janne Niemelä sekä Eero Österberg kannattivat Jaakolan
esitystä. Muilta osin palkkioesitykseen ei tullut muutoksia. Kun kirkkoherra ja
talouspäällikkö vetivät oman esityksensä pois, tuli Jaakolan esitys
kirkkoneuvoston päätökseksi.
Esitys (khra, talousp): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
yllä esitetyn palkkiosäännön.
Kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi
kokouspalkkiot.

päätös:
muutetun

Kirkkoneuvosto
esittää
kirkkovaltuustolle
esityksen
mukaiset
luottamushenkilöiden

Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin.
62
Kirkkovaltuuston seuraava kokous
Esitys (khra): Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään ma 10.12.2018 klo
17. Kokouksen jälkeen pidetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteinen joulujuhla puuropidoilla.
Päätös: Hyväksyttiin.
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63
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 5.11. – 5.12.2018 ja ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 2.11. – 5.12.2018.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
64
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 13 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
13 mukaisena (liitetään pöytäkirjaan).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
65
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.
HEINO SALMELA
Heino Salmela
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

VEIJO RANUA
Veijo Ranua

JONNA SARAJÄRVI
Jonna Sarajärvi
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