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ASIALISTA: asiat 1 – 8 (20 § - 27 §)
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Pöytäkirjantarkastajat
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Veroprosentin määrääminen vuodelle 2020
6. Muut mahdolliset asiat
7. Tiedoksi
8. Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
20 §
KOKOUKSEN AVAUS
asia 1
KV:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Erja Oikarinen piti alkuhartauden.
21 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
asia 2
Kokouskutsu on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 7.10. 2019 lähtien, sekä samana
päivänä lähetetty valtuutetuille ja kirkkoneuvoston puheenjohtajille. Kokouskutsuun on liitetty tieto, että
kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä samassa paikassa ke 16.10.2019 kuukauden ajan
(KL 25 luku 3 §).
Esitys:

Nimenhuudon jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV:

Pidettiin nimenhuuto. Valtuutetuista 4 oli poissa. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

22 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
asia 3
Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Edellisessä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina olivat: Kirsi Klaavo ja Jouni Kurkela.
KV:

Heikki Laurila ja Ritva Lettojärvi esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

23 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
asia 4
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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24 §
VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
asia 5
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 8/2019 24.9.2019 §85 käsitellyt Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentin
määräämistä vuodelle 2020 talousjohtaja Heikki Ilkon 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 49.000 euroa.
Suurvaltojen välinen kauppasota ja Britannian vielä edessä oleva ero Euroopan unionista hidastavat
kansainvälistä talouskasvua (eurojatalous.fi). Myös Suomen tärkeimmän vientimaan Saksan talous on
äkillisesti kääntynyt tämän vuoden puolella taantumaan (Yle; HS). Nämä kaikki asiat vaikuttavat
negatiivisesti myös Suomen talouteen, jolle vienti on talouskasvun edellytys. Suomen nykyisellä hallituksella
on tavoitteena vuoteen 2023 nostaa työllisyys 75 prosenttiin ja laskea työttömyys 4,8 prosenttiin.
Heinäkuussa 2019 maan työllisyysaste oli 72,4% ja työttömyysaste 6,6%, joten tavoitteen toteuttaminen
vaatii noin 60 000 ihmisen työllistämistä. (Valtioneuvosto; Tilastokeskus.) Samaan aikaan kuitenkin
talouskasvun ennustetaan hidastuvan: vuonna 2019 BKT kasvaa 1,6%, vuonna 2020 1,5% ja vuonna 2021
1,3% (eurojatalous.fi). Laantuva talouskasvu aiheuttaa kysymysmerkkejä työllisyystavoitteelle, joka on
laskettu pääosin talouskasvun varaan.
Oulun seutukunnan väestö kasvoi vuoden 2018 aikana 2182 henkilöllä väkiluvun ollessa vuoden lopussa 250
457. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n mukaan väkiluku jatkaa 2020-luvun ajan kasvua, mutta
kääntyy vuoden 2030 tienoilla hienoiseen laskuun. Ennusteen mukaan Oulun seutukunnassa on vuonna 2040
noin 265 000 asukasta. (TEM; MDI.)
Työttömyysaste Oulun seutukunnassa on muutaman vuoden aikana laskenut tasaisesti, ja vuoden 2018
lopussa se oli 11,4%. Koko maakunnan työttömyysaste vuoden 2018 lopussa oli 10,8%. Huolimatta
kansantalouden taantuvista kasvuennusteista ja mm. Stora Enson ilmoittamista Oulun tehtaaseen
kohdistuvista tuotantouudistuksista, Oulun seutukunnan työllisyyden odotetaan kasvavan myös
tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että maakunnassa on meneillään tai alkamassa useita mittavia
investointeja. Työpaikat kuitenkin keskittyvät vahvasti Oulun kaupungin alueelle. Vuodesta 2015 vuoteen
2018 seutukunnan yritysten liikevaihto on kasvanut jopa yli 20%, mikä on muuhun Suomeen nähden erittäin
hyvää tasoa. (TEM) Lumijoen työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 %.
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 2018 lopussa Lumijoella oli 2045 asukasta. Asukasmäärä vähentyi vuodesta 2017 36 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.
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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 31.3.2020 saakka. Ko. sopimukseen kuuluu
paikallinen järjestelyerä 1.1.2020 alkaen, joka on yhteensä 1,1, %:n suuruinen.
Vuoden 2020 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 294.456 euroa (8.tilitystä), mikä on
69,77 % (tasainen tulo 66,67 %) talousarviossa arvioiduista kokovuoden verotuloista. Vuoden 2018
Lumijoen tilinpäätökseen verrattuna verotulot ovat toteutuneet 72,29 %.
Verotulot tulevat vielä tasoittumaan loppuvuonna, kun edellisvuosien oikaisut peritään elo-marraskuun
verotuloista. Tämä on muutos aiempaan käytäntöön, jolloin oikaisut tehtiin vain marraskuun verotilityksiin.
Lumijoen verotulojen kehitys vuosina 2014-2019
2014
2015
Kirkollisverotulo
405.486 410.822
Yhteisövero
26.314
28.955
Valtion osuus
Verotulot yhteensä
431.800 439.777
Muutos
+ 1,85%

2016
400.175
4.144
40.560
444.879
+ 1,16%

2017
422.312
-101
40.481
462.692
+4%

2018
407.305
40.927
448.232
- 3,13 %

2019 (8/19)
294.456
26.424
320.880
-0,40 %

Vuoden 2019 talousarvion verotulot ovat 422.000 euroa valtion osuus 39.634 euroa eli kokonaisuudessaan
461.634 euroa.
Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan
mahdollisimman tarkasti.
Vuoden 2020 talousarvion pohjaksi voitaisiin määrätä 1,95 %:n tuloveroprosentti eli veroprosentti
pidetäisiin entisellään. Tällöin verotuloja vuoden 2020 talousarvioon arvioidaan siis kertyvän noin 420.000
euroa.
Lisäksi seurakunta saa noin 40.000 euroa valtion osuutta.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle Lumijoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi vuodelle
2020 1,95 %.
Esitys (kirkkoneuvosto):

Kirkkovaltuusto päättää Lumijoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi
vuodelle 2020 1,95 %.

KV:

Esitys hyväksyttiin.
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25 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
asia 6
KV:

Ei muita asioita.

26 §
TIEDOKSI
asia 7
1. Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit helmikuussa 2020
Kirkkoherra tiedotti kirkkovaltuuston jäseniä 11.2.2020 pidettävistä kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalista, vaalien ajankohdasta ja maallikkoedustajien ja
maallikkojäsenten ehdokaslistojen laatimismenettelystä.
2. Seurakuntamestarin työsuhteessa aloittaa 1.11.2019 Mirja Ylikulju.
KV:

Asiat tuotiin tiedoksi.

27 §
MUUTOKSENHAKUOHJEET JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
asia 8
Esitys:

Kirkkovaltuusto antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjan
liitteeksi

KV:

Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.43.
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