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Aika

Tiistai 3.11.2020 klo 18.00

Paikka

Seurakuntatalo, Ylipääntie 11, 91980 Lumijoki

3/2020

ASIALISTA: asiat 1 – 8 (16 § - 23 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Veroprosentin määrääminen vuodelle 2021
6. Muut mahdolliset asiat
7. Tiedoksi
8. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
16 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:

Puheenjohtaja Seppo Pietilä avasi kokouksen.

17 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ti 27.10.2020 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa ke 4.11.2020 kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

18 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat: Sisko Sutela ja Jouni
Tornio.

KV:

Aira Aspegren ja Ritva Lettojärvi esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

19 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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20 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
asia 5
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5/2020 6.10.2020 §51 käsitellyt Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentin
määräämistä vuodelle 2021 puheenjohtaja Erja Oikarisen esittelemänä:
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. Lumijoen
seurakunnan osalta valtion rahoitus on noin 39.000 euroa.
Lumijoen seurakunnan verotulojen kertymä tammi-elokuussa 2020 on reilut 286.000 euroa. Verotulot ovat
edellisvuoden samaan ajanjaksoon nähden pienentyneet noin 0,7 prosenttia. Kaikkien seurakuntien verotulot
ovat pudonneet tammi-elokuun aikana edellisvuoteen nähden noin 1,6 prosenttia. Koronavirusepidemian
aiheuttama shokki seurakuntien talouteen on ainakin alkuvaiheessa ollut pelättyä pienempi. Lumijoen
kunnallisverotulot ovat tammi-heinäkuun ajanjaksolla pudonneet viime vuoden vertailuajankohtaan nähden
0,88 prosenttia.
Suomen talous tulee valtiovarainministeriön ennusteen (kesä 2020) mukaan supistumaan vuonna 2020 n. 6
prosenttia. Julkistalouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja velka noin 71 prosenttiin suhteessa BKT:een.
Arvioihin liittyy kuitenkin suuria epävarmuustekijöitä, suurimpana näistä epidemiatilanteen kehittyminen.
Mahdollisen toisen epidemia-aallon iskiessä rajuna ennuste talouden kehittymisestä tulisi olemaan vielä
synkempi.
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita kesäkuussa 2020 oli
Pohjois-Pohjanmaalla 30 617 (mukaan lukien lomautetut), mikä on 10 244 (51%) edellisvuoden kesäkuuta
enemmän. Lumijoen työttömyysprosentti oli kesäkuussa 2020 12,6 % (v.2019 8,0 %).
Lumijoen elinkeinoelämän perustan, maatalouden, näkymät ovat koko Pohjois-Pohjanmaalla haastavat.
Edellisen satokauden kuivuuden seurauksena monella kotieläintilalla on jouduttu turvautumaan ostorehuun,
mikä lisää tuotantokustannuksia. Maataloudessa on kuitenkin tehty runsaita investointeja erityisesti maidonja naudanlihantuotannon modernisoinnissa ja tuotannon kasvattamisessa. (TEM)
Vuoden 2019 lopussa Lumijoella oli 1.796 asukasta. Asukasmäärä vähentyi vuodesta 2018 42 ihmisellä.
Asukasluku on vuodesta 2013 tullut joka vuosi alaspäin lukuun ottamatta vuotta 2016, jolloin asukasmäärä
nousi 36 henkilöllä. Ennusteiden mukaan Lumijoen asukasluku laskee myös tulevaisuudessa. Tänä vuonna
elokuun loppuun mennessä väestö on vähentynyt vain viidellä henkilöllä.
Lumijoen seurakunnan väestökehitys:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Väkiluku
1857 1883 1905 1918 1901 1896 1920 1875 1838 1796
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Lumijoen seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt tasaisena viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tältä osin
verotulojen väheneminen ei johdu ainakaan jäsenmäärän vähennyksestä.
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2022 saakka. Ko. sopimukseen kuuluu
1.5.2021 alkaen toteuttava 1,9 %:n suuruinen yleiskorotus peruspalkkoihin.
Vuoden 2021 lomarahat maksetaan normaalisti.
Muutoin palkan korotuksista tai muista maksujen muutoksista ei ole vielä tietoa.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Lumijoen seurakunnalle verotuloja on tullut elokuun loppuun mennessä 286.812 euroa (8.tilitystä), mikä on
68,7 % (tasainen tulo 66,67 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista.
Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään elo-marraskuun
verotuloista.
Lumijoen verotulojen kehitys vuosina 2014-2020
2014
2015
2016
Kirkollisverotulo 405.486 410.822 400.175
Yhteisövero
26.314
28.955
4.144
Valtion osuus
40.560
Verotulot yhteensä 431.800 439.777 444.879
Muutos
+ 1,85% + 1,16%

2017
422.312
-101
40.481
462.692
+4%

2018
407.305

2019
2020/8
422.809 286.812

40.927
448.232
- 3,13 %

39.636
462.445
+ 3,1 %

29.727
316.539

Vuoden 2020 talousarvion verotulot ovat 422.000 euroa valtion osuus 39.000 euroa eli kokonaisuudessaan
461.000 euroa.
Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan
mahdollisimman tarkasti.
Vuoden 2021 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,95 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti
pidetäisiin entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2021 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän noin 420.000
euroa.
Lisäksi seurakunta saa noin 40.000 euroa valtion osuutta.
Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto päättää
vuodelle 2021 1,95 %.

KN:

Esitys hyväksyttiin.
Heikki Laurila ja Hannu Vanhala saapuivat § 20 käsittelyyn.
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21 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 6
KV:

Ei muita asioita.

22 §
TIEDOKSI
asia 7
KV:

Rauhan Tervehdyksen syyskokous on 26.11.2020. Oulun seurakuntayhtymä on ostamassa
Rauhan
Tervehdyksen
kokonaisuudessaan
omaksi
lehdeksi.
Keskusteltiin
jäsenseurakuntien mahdollisuudesta olla mukana Rauhan Tervehdys –lehdessä.
Kirkkoherra tiedotti Korvela 42:27 metsäsaran puukaupoista Vartissa.

23 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 8
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.53.
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