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Limingan seurakunta
Pappilantie 6, 90100 Liminka
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSAIKA:
ALKAMISAIKA:
PÄÄTTYMISAIKA:
KOKOUSPAIKKA:

PÖYTÄKIRJA 4/2019
5.11.2019
klo 18.00
klo 19.49
pappilan sali

Ahola Anna
Ansamaa Arja
Hietala Tanja
Hintsala Jenni
Hurskainen Mari
Junttola Marjo
Kilpeläinen Riikka
Koivukangas Alpo
Korkiakoski Miika
Kuisma Jouni
Mutanen Maria-Liisa
Puusaari Sirkka
Rantala Heino
Sangi Roope

jäsen
”
”
”
”
puheenjohtaja
jäsen
”
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
Saukkoriipi-Haapala Tiina ”
Seppänen Pauli
”
Sohlo Eero
”
Tuohimaa Arto
”
Tuuri Leena
”
Vuokila Mirja-Liisa
”
Väisänen Minna
”
Weissenfelt Kerttu
”
Lehto Leena
varajäsen
Tornberg Ilkka
Ruotsalainen Matti

kirkkoherra
talouspäällikkö

Poissa:
Jukka Raitio

jäsen

Pöytäkirjan tarkastus:
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. §
42. asia
Kokouksen avaus
KJ 8:5§: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu

Pidetään alkuhartaus. Suoritetaan nimenhuuto
Pidettiin alkuhartaus. Suoritettiin nimenhuuto: paikalla 23 jäsentä sekä kirkkoherra ja
talouspäällikkö.
2. §
43. asia
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4§: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5§: 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.

Kokouskutsut on postitettu valtuutetuille 29.10.2019, esityslistat on postitettu 1.11.2019.
Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 29.10.2019 lähtien ja esityslista
1.11.2019 lähtien kirkkoherranviraston ilmoitustaululla viraston aukioloaikana.
Kirkkovaltuusto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös
oli yksimielinen 23/23.
3. §
44. asia
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Hyväksyttiin valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen
työjärjestykseksi. Päätös oli yksimielinen 23/23.
4. §
45. asia
Mahdollisten esteiden hyväksyminen
Käsitellään valtuutettujen mahdolliset esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä.
Kirkkovaltuusto: Valtuutetulla Jukka Raitiolla oli este. Valtuusto hyväksyi esteen ja totesi,
että valtuutettu Raition tilalle kutsuttu varavaltuutettu Leena Lehto oli paikalla. Päätös oli
yksimielinen 23/23.
5. §
46. asia
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päätetään pöytäkirjan nähtävilläpidosta.
KL 25:3§: Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä. Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä
on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Pöytäkirjan tarkastus:
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Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Kilpeläinen ja Alpo Koivukangas.
Pöytäkirja on nähtävillä 6.11. - 9.12.2019 ja tästä on ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla
6.11.2019. Päätös oli yksimielinen 23/23.
6. §
47. asia
Tuloveroprosentti vuodelle 2020
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (11.6.2010/520) mukaan
seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään
verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 13/2019 ohjeistanut vuoden 2020 talousarvion
valmistelua. Yleiskirje on liitteenä 1.
Talouden nykytila
Siinä todetaan mm., että talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009
alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden
2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin
1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019
talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.
Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei
yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on
poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin
vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta
vuoden 2018 verotilitykset pienenivät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019
verontilityksissä noudatetaan ensimäistä vuotta uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset
eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Vuoden 2019 verotilityksistä
Kirkollisveroja on tilitetty elokuun loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin
samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon seurakunnille lähettämän tiedotteen (9.9.2019)
mukaan useita syitä. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja
veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa, ja summat on vähennetty
tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn
muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja
sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa
vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään
loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilitettäväksi enemmän. Lisäksi
ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon
liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten
odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2020
aikana.
Verotilitysten vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna oikeaa kuvaa
alkuvuoden tilitysmäärästä, eikä sen perusteella voi tehdä koko vuotta koskevaa arviota.
Elokuun tilitysten jälkeen ennustetaan, että kirkollisveron määrä kasvaisi koko kirkossa
enintään kaksi prosenttia. Seurakuntakohtaiset erot ovat suuria ja jokaisen seurakuntatalouden pitää tehdä itse omat arvionsa.
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Ennusteita vuodelle 2020
Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta
kuluvalle vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden
keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin.
Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla
tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020
kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan
kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu
olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste
olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.
Tilanne Limingan seurakunnassa
Limingan seurakunnan vuoden 2019 kirkollisverotulokertymää on vaikea ennustaa
kohdassa Vuoden 2019 verotilityksistä kerrottujen syiden vuoksi. Lisäksi on huomattava,
että tälle vuodelle tuloveroprosenttia pudotettiin 0,05 %-yksiköllä. Verotulot vähenevät
tämän vuoksi n. 60 000 eurolla.
Hallituksen talousarvioesityksessä vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu
huomioon 1,5, prosentin indeksikorotus. Valtionrahoituksen osuus on ollut 19,44
euroa/kunnan asukas.
Lähivuosien suurimpana investointikohteena on kirkko suurimpina kohteina lämmitysmuodon muutos, sähköistyksen uusiminen ja ulkomaalaus.
Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy samana kuin vuonna 2019. Jatkossa joudutaan
entistä tarkemmin miettimään, valitaanko seurakunnasta lähtevien henkilöiden tilalle aina
uusi henkilö. Toimintaa joudutaan sopeuttamaan jatkossa, koska seurakunnan jäsenmäärä laskee ja verotulot sen vuoksi pienenevät.
Kirkkoneuvosto 5/99 § 31.10.2019
Päätösesitys (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden
2020 tuloveroprosentiksi 1,70.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt Limingan seurakunnan vuoden
2020 tuloveroprosentiksi 1,70. Päätös oli yksimielinen 23/23.
7. §
48. asia
Kiinteistövaihto Limingan kunnan kanssa
Kiinteistöjen metsäarviot on saatu 25.10.2019 (liitteet 2 ja 3). Asiantuntijan kommentti on
pyydetty arvioista (liite 4). Asiaa on valmisteltu virkamiestyönä. Kirkkoneuvoston
kokouksen jälkeen se menee kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Seurakunnan kiinteistö on Pappila 89:43 (pinta-ala n. 40 ha) ja kunnan kiinteistö Pisi 8:71
(pinta-ala 61,5 ha)
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Kirkkoneuvosto 13/106/1 § 31.10.2019
Päätösesitys (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää Limingan kunnanhallitukselle
saatujen metsäarvioiden pohjalta, että kiinteistövaihto tehdään asiantuntijan esittämällä
muutoksella. Mikäli kunnanhallitus hyväksyy esityksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen
kiinteistövaihdosta.
Päätös (kirkkoneuvosto): Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on päättänyt Limingan seurakunnan
kiinteistövaihdosta (seurakunta Pappila 89:43 ja kunta Pisi 8:71) Limingan kunnan kanssa
ilman rahallisia vastikkeita. Lopullisen päätöksen kiinteistövaihdosta tekee Kirkkohallitus.
Päätös tehtiin äänin 19-4. Kolme valtuutettua kannatti asian pöydälle panoa. Yksi
valtuutettu äänesti tyhjää.
8. §
49.asia
Muut asiat
Kirkkoherran lyhyt referaatti seurakunnan tapahtumista edellisen kirkkovaltuuston
kokouksen jälkeen
1) Kirkkoherranvaali on käyty 3.11.2019
Kirkkoherra totesi, että vaalista on vielä mahdollisuus valittaa. Äänestys-% oli n 36.
Valituksi tuli Pekka Tuomikoski 862 äänellä. Riitta Valtokari sai 626 ääntä ja Saila
Karppinen 291 ääntä.
2) Kirkkoherran läksiäiset pidetään 26.12.2019.
3) 11.2.2020 pidetään kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston vaalit.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto ottaa asiat tiedoksi Päätös oli yksimielinen 23/23
9. §
50. asia
Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49. Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkovaltuuston puolesta:

Marjo Junttola
puheenjohtaja

Matti Ruotsalainen
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
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Liminka ____. ___.2019

Riikka Kilpeläinen

Alpo Koivukangas

