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Knuutila Jaakko
Hyytiäinen Petteri
Kärki Hanna-Liisa
Lehtinen Riitta
Manni Markku
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Noki Katja
Lauren Leena
Hintsa Lilli-lrmeli
Jouko Mäkinen
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jäsen
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jäsen
Jäsen
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Jäsen
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kappalainen, sihteeri
seurakuntapuutarhuri §§ 52-55

Poissa
Lankinen Anu
Vasama-Kakko Kaisa
Veikkola Heikki
Känkänen Petri

Parviainen Kirsi
Pettersson Juho

jäsen
Jäsen
Jäsen
jäsen
talouspäällikkö
kv pj

Käsitellyt asiat

Allekirjoitukset

§§ 52-66

Jaakko Knuutila
puheenjohtaja

^^ /. H^
Lilli-lrmeli Hintsa
sihteeri

Tarkastus ja nähtävillä olo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Somerolla 15. 6. 2022

-j^^^z^z^^-^. L-^
Markku Manni Riitta Lehtinen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Someron seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10. 6. -30. 6. 2022.

Jaakko Knuutila
kirkkoherra
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52 § .... ..
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä
ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi,
hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 3. 6.2022 kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PAATOS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 6/10 jäsentä, 1 varajäsen, sekä
seurakuntapuutarhuri Jouko Mäkinen.
Kaisa Vasama-Kakko oli ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä
Päivi Manni-Pettersson oli paikalla. Anu Lankinen oli ilmoittanut esteestä
ja hänen varajäsenensä Jorma Iivonen oli poissa. Heikki Veikkola oli
ilmoittanut esteestä ja hänen varajäsenensä Pentti Manner oli poissa.
Petri Känkänen oli poissa, eikä ollut ilmoittanut esteestä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ptk. tark.
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53 § .. ,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom. ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9
§ 3 mom. ) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)

ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen
tarkastusvuorossa ovat Anu Lankinen ja Riitta Lehtinen.

2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
15. 6. 2022 kirkkoherranvirastossa.

3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla
16. 6. 2022 alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 10. 6. -30. 6. 2022.

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Manni ja Riitta Lehtinen
2-3) Esitys hyväksyttiin

ptk. tark.
^L ptk. tark.

^



SOMERON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA
15. 6. 2022

4/2022 97

54 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark. AG ptk. tark.
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55 §
KAIVINKONEEN HANKINTA

Kn 27. 10. 2021 §91:
Seurakunnan 5-vuotis investointi-ja korjausrakentamissuunnitelmassa on varaus
vuodelle 2022 hautaustoimen kaivinkoneen hankintaan.

Nykyinen JCB 2CX-yhdistelmäkaivinkone on hankittu 2008, työtunteja koneessa on n.
5000. Koneen kunto on vielä kohtalainen, mutta peruskunnostuksen tarpeessa.

Uuden kaivinkoneen arvioitu käyttöikä nykyisellä käytöllä Someron hautausmaalla on
ainakin 10-15 vuotta.

Kyseistä konetta käytetään pääsääntöisesti Somerolla ja Somerniemellä haudan
kaivuuseen, lumitöihin, mullan ja soran kuormaamiseen, sekä moniin muihin
hautausmaan jokapäiväisiin töihin. Kyseisten tehtävien ulkoistaminen ei ole
taloudellisesti kannattavaa koska konetta käytetään lähes päivittäin. Jos uusi kone
hankitaan leasing-sopimuksella, sen kuukausi kustannus on n. 1 400 /kk,
ulkoistettuna vastaavan koneen kulut/päivä ovat ainakin 500-600 .

Suomen markkinoilla ei tällä hetkellä ole muita vastaavia koneita samassa
kokoluokassa, kuin uudempi versio meillä olevasta JCB:stä. Samalla koneella täytyisi
pystyä tekemään niin haudan kaivuu-, lumi-ja muut kuormaajatyöt. Vanhasta
koneesta pystyy hyödyntämään kaivuukauhatja lumiauran.

JCB:n maahantuojan, Matsko Oy, kanssa käytyjen tarjousneuvottelujen tuloksena
seurakunnalle on tarjottu uutta JCB 3 CX Compact yhdistelmäkaivinkonetta
varusteineen hintaan 155 620  , hinta sisältää lisävarusteet; Enoon EC206 kauhan
pyörittäjän, keskusvoitelun ja taakseajolaitteet. Hyvitys vanhasta koneesta olisi 33 480

 . 
Välirahaksi jää 122 140  . hlinnat ovat arvonlisäverollisia.

Tarjous esityslistan liitteenä nro 1 .

Edellä mainittu tarjous on annettu 20. 10.2021. Maahantuojalla on tilattuna kaksi
konetta, joista toinen tulee maahan joulukuussa 2021 ja toinen helmikuussa 2022.
Joulukuun kone on jo myyty Myyrmäen seurakunnalle, mutta helmikuun koneesta on
tehty suullinen varaus Someron seurakunnalle. Jos seurakunta ei tee
hankintapäätöstä vuoden 2022 talousarvioon, seuraavien koneiden hinta noussee
maahantuojan mukaan 5, 5% (8 559, 1 ).

Hankinta voidaan suorittaa investointina kertamaksulla, jolloin hinta on 122 140   sis.
alv tai Danske Bankin 5-vuoden rahoituksella, jolloin talousarvioon varataan leasing-
kuluihin n. 1400  /kk (vuosi n. 16 000  ). Viiden vuoden kuluttua koneen voi lunastaa
koneen jäännösarvolla (46 686  ) tai uusimalla rahoitussopimuksen.

Rahoituslaskelma esityslistan liitteenä nro 2.

Seurakunnan budjettityöryhmässä todettiin, että hankinta on taloudellisesti järkevintä
toteuttaa investointina kertamaksulla 122 140  .

ptk. tark. .^ ptk. tark.
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LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS spt: Kirkkoneuvosto hyväksyy Mateko Oy:n vaihtotarjouksen JCB 3 CX
Compact yhdistelmäkaivinkoneesta varusteineen ja varaa vuoden 2022
investointibudjettiin välirahan 122 140  .

Kauppa toteutuu, jos kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotetun talousarvion ja
investointibudjetin vuodelle 2022.

PÄÄTÖS: Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouko Mäkinen poistui tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18. 00.

Kn 24. 11.2021 §110
Hankintalain 25 §:n mukaan hankinta tulee kilpailuttaa, jos hankinnan
arvo ylittää kansalliset kynnysarvot. Tavara-ja palveluhankintojen
kynnysarvo on 60. 000 euroa.

Someron seurakunta on pyytänyt tarjouksia yhdistelmäkaivinkoneesta
Hilmassa 4. 11.2021. Tarjoukset tulee jättää kirjallisina viimeistään
22. 11. 2021 klo 12. 00 mennessä.

Yhteenveto saaduista tarjouksista esitellään ja päätösesitys tehdään
kokouksessa

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS spt: Kirkkoneuvosto hyväksyy Mateko Oy:n vaihtotarjouksen JCB 3 CX
Compact yhdistelmäkaivinkoneesta varusteineen ja varaa vuoden 2022
investointibudjettiin välirahan 122 140  .

Kauppa toteutuu, jos kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotetun talousarvion ja
investointibudjetin vuodelle 2022.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Kn 15. 6.2022 §56

Kaivinkoneesta on tehty tilausvahvistus Mateco Oy. Itä 16. 12. 2021.
Hankintahinta tehdaskoneesta 127 224  (sis. alv), varusteet 28 396 
(sis. alv) hyvitys vanhasta koneesta 33 480  (sis. alv), kauppahinta
155 620  (sis. alv). Toimitusajaksi tuolloin sovittiin huhtikuu 2022.
1. 6. 2022 satamaan toimitus on ilmoitettu olevan 24. 6. 2022.

ptk. tark.^ ptk. tark.
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6. 4. 2022 Mateko oy on ilmoittanut meille, vallitsevan geopoliittisen
tilanteen vuoksi, päämiehensä (JCB) ilmoittaneen maahantuojille 5-8, 5 %
lisämaksusta kaikkiin toimitettaviin koneisiin 1. 5. 2022 alkaen.

"Olemme pakotetut poikkeuksellisiin toimiin ja valitettavasti joudumme
ilmoittamaan 6. 275, 00 Eur alv0% hinnankorotuksesta koskien JCB 3CX
SV-koneen toimitusta teille.

Hinnankorotus perustuu täysin odottamattomaan valmistajan
ilmoittamaan lisäkorotukseen ja joudumme toimimaan yleisten kaupan
ehtojen kohdan 6. mukaan:

6, Myyjä on oikeutettu vastaavasti korottamaan sopimukseen merkityn
uuden kaupan kohteen hintaa, jos kaupan kohteen valmistajan hinnat,
kuljetuskustannukset tai muut tilatun koneen hintaan vaikuttavat
kustannukset nousevat ennen toimitushetkeä tai jos myyjälle aiheutuu
kustannusten nousua valuuttakurssien muutoksesta tai viranomaisen

toimenpiteestä (mm. verot ja tullit). Hinnankorotuksen määrä on enintään
kustannusmuutoksia vastaava määrä"

Neuvottelujen jälkeen maahantuoja tarkensi hintaa koskemaan vain
tehdaskonetta, ei lisävarusteita. Lisälasku konehankinnasta on siis

5 130, 00 Euralv0% (verollinen hinta 6 361, 20 ).

"Mateko oy yleiset kaupan ehdot" ei anna mahdollisuutta perua kauppaa
ilman 10% sopimussakkoa muussa tapauksessa kuin jos koneen toimitus
viivästyy yli kolme kuukautta.
Valitettava hinnankorotus ei muutenkaan poista koneen vaihtotarvetta,
eikä kaupan viivästyttäminenkään aiheuta muuta kuin vielä suuremmat
kustannukset.

JCB 3 CX Compact yhdistelmäkaivinkoneen hankintaan on varattu
kuluvan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan 125. 000  
määräraha, mikä ei hinnankorotuksen jälkeen tule riittämään.

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS spt: Kirkkoneuvosto hyväksyy Mateko Oy:n hinnankorotuksen (6 361,20  sis.
alv. ) JCB 3 CX Compact yhdistelmäkaivinkoneesta varusteineen
ja päättää esittää kirkkovaltuustolle 5000   investointimäärärahan
lisäystä vuoden 2022 talousarvioon JCB 3 CX Compact
yhdistelmäkaivinkoneen hankintaan.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Jouko Mäkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

ptk. tark. /A- ptk. tark.
c^



SOMERON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA
15. 6. 2022

4/2022 101

56 §
KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA

Kirkkolaki 10 luku 6 §:
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa,
ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.

Pöytäkirja kirkkovaltuuston kokouksesta 25. 5. 2022

ESITYS: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 25. 5. 2022 pidetyn
kokouksen päätöksissä 1 - 12 § päätöksissä ei ole mitään virheellisessä
järjestyksessä päätettyä, valtuuston toimivaltaa ulommas menevää tai
muutoin lainvastaista. Päätökset ovat siten toimeenpantavissa.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.
^^
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57 §
KASTEJUHLIEN VAPAUTTAMINEN TILAVUOKRISTA

Kasvatuksen työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että tilavuokraa ei perittäisi
kastejuhlien yhteydessä. Kasteessa lapsi, nuori tai aikuinen liitetään kirkon perheen
jäseneksi ja kirkon yhteisöön. Seurakunnasta tulee hänelle koti. Tässä yhteydessä
vuokran maksaminen ei tue ajatusta seurakunnasta perheenä ja kotina. Ajatus
ehdotuksesta nousi, kun eräät lapsiperheet olivat kokeneet tilojen vuokran liian kalliiksi
perheiden budjettiin nähden ja yksi heistä välitti tämän keskustelun seurakunnan
työntekijälle. Kastejuhlien vuokratulot eivät ole seurakunnalle suuret, sillä kotikasteet
ovat edelleen suosituin kastemuoto. Toivoisimme, että kasteet seurakunnan tiloissa
yleistyisivät ja sitä myöten kirkkoja seurakuntatalo voisivat tuntua entistä enemmän
kodilta ja omalta paikalta seurakuntamme jäsenille.

Tilavuokrat tällä hetkellä:

vanha srk-talo 190  

1 sali 175 
2 sali 140  
kokoushuone 100  
Somerniemen srk-talo 160  

pöytäliinavuokra 8, 10  / kg
kahviastiat0, 50 /hlö
ruoka-astiat 1  / hlö

Strategiaillassa 9. 3.2022 keskusteltiin aiheesta. Keskusteluissa nousi esiin ajatus,
olisiko mahdollista vapauttaa kasteperheet kokonaan tilavuokrista, ja tukea näin
lapsiperheitä ja heidän kirkkoon kuulumistaan.

ESITYS khra: Kastejuhlien järjestämisestä ei peritä jatkossa mitään maksua.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.
^ ptk. tark.
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58§ .. .. , __, ,
PCÖSUHDEPYÖRÄEDUN TARJOAMINEN TYÖNTEKIJÖILLE

Kirkkoneuvosto päätti 20. 4. 2022 pitämässä kokouksessa § 42

1) tarjota verovapaan työsuhdepyöräedun Someron seurakunnan
työntekijöille palkanlisänä 50  /kk + keskeytysturvan 2  /kk/pyörä

2) leasingsopimus työsuhdepyörien hankinnasta tehdään Vapaus Bikes
Finland Oy:n kanssa.

3) valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen

Vapaus Bikes ilmoitti, ettei se pysty tarjoamaan palvelua ennen kuin elo-syyskuussa
2022. Tästä johtuen leasingsopimus työsuhdepyörien hankinnasta tehtiin Gobybike
Finland Oy:n kanssa. Sopimuksen allekirjoittivat kirkkoherra Jaakko Knuutila ja vs.
talouspäällikkö Nina Siikjärvi.

ESITVS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuhdepyöräedun tarjoaman yrityksen
vaihtumisen Gobybike Finland Oy:ksi.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.
^ ptk. tark.
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59 §
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN

Kirkkoneuvosto (98 §/2021) myönsi Asta Haukiojalle perhevapaan äitiysvapaan
(13. 11. 2021-19.3.2022) ja vanhempainvapaan (20. 3. 2022-24.9.2022) ajaksi ja valitsi
varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen sijaisuuteen Johanna Teräväisen. Toimi täytettiin
määräaikaisena ajalla 13. 11. 2021 -24. 9. 2022.

Kirkkoneuvosto (13 §/2022) myönsi Johanna Teräväiselle perhevapaan äitiysvapaan
(02. 04. 2022-06. 08. 2022) ja vanhempainvapaan (07. 08. 2022-24. 09. 2022) ajaksi.

Kirkkoherra otti päätöksellään (9 §/2022) Anna Lehtisen vs. varhaiskasvatuksen
ohjaajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1. 4. -31. 8. 2022.

Asta Haukioja on ilmoittanut jäävänsä hoitovapaalle ajalle 25. 9. 2022 - 31. 5. 2023,
jonka jälkeen hän on suunnitellut pitävänsä vuosilomaa ajalla 1. 6. -13. 8. 2023 (51
päivää), tai 1. 6. -6. 8. (46 päivää). Lomaoikeutta kertyy seuraavasti:

- lomanmääräytymisvuodelta 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021 8 päivää
- lomanmääräytymisvuodelta 1. 4. 2021 -31. 3. 2022 26 päivää
- lomanmääräytymisvuodelta 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023 18 päivää (lomaoikeutta kertyy 7
kk:n ajalta 1. 4. 2022-24. 10. 2022) eli yhteensä 52 päivää.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen sijaisuus on syytä laittaa auki määräaikaisena
ajalla 1. 9.2022-6.8.2023.

Tehtävän kuvaan kuuluu päiväkerho-ja perhekerhotyötä, perheille suunnattujen
tapahtumien järjestämistä, yhteydenpitoa kaupungin varhaiskasvatukseen sekä
ohjaajana toimiminen varhaisnuorten ja rippikoululeireillä.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävänkuvaus esityslistan liitteenä nro 4.

LAVA: Varhaiskasvatuksen ohjaajan valinnalla on oleellinen merkitys lapsiin.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto

1) myöntää Asta Haukiojalle hoitovapaan ajalle 25. 9.2022 - 31 .5. 2023
Ja vuosiloman 1.6. - 6. 8. 2023 ajaksi.

2) hyväksyy varhaiskasvatuksen ohjaajan toimeen pöytäkirjaan
liitettävän liitteen mukaisen tehtävänkuvauksen ja päättää viran
palkkaukseksi vaativuusryhmä 501 mukaisen kuukausipalkan.

3) julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan toimen haettavaksi. Toimi
täytetään määräaikaisena ajalla 1. 9. 2022 - 6. 8. 2023. Hakijan tulee
olla konfirmoitu, ev. lut. kirkon jäsen. Toimen pätevyysvaatimuksena
on sosionomi (AMK) / varhaiskasvatuksen ohjaaja tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.
Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys

ptk. tark.
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terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).
Toimessa on 3 kuukauden koeaika. Toimen hoitaminen edellyttää

ajokorttia ja autoa. Hakuaika päättyy 20.5. klo 16. Hakuilmoitus
julkaistaan MOL:n sivuilla, evl-fi palvelussa, Oikotiellä ja
seurakunnan internet-sivuillla

4) nimeää haastattelutyöryhmän valmistelemaan varhaiskasvatuksen
ohjaajan sijaisuuden täyttöä.

PAATOS: 1-3) Esitys hyväksyttiin.

4) Haastattelutyöryhmään nimettiin Kaisa Vasama-Kakko, Jaakko
Knuutila, Kira Knuutila ja Markku Manni.

Tehtävänkuvaus pöytäkirjan liitteenä nro 2.

Kn 15.6.2022 §59

Varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisuutta haki kolme hakijaa, jotka kaikki kutsuttiin
haastateltaviksi.

Yhteenveto hakijoista pöytäkirjan liitteenä nro 1.

Haastattelujen ja hakuasiakirjojen perusteella haastattelutyöryhmä esittää
kirkkoneuvostolle, että se valitsisi vs. varhaiskasvatuksen ohjaajaksi Sanna
Pohjarannan, 1. varalle Mervi Virran ja 2. varalle Jenny Nyströmin.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto valitsee vs. varhaiskasvatuksen ohjaajan toimeen
Sanna Pohjarannan, 1. varalle Mervi Virran ja 2. varalle Jenny Nyströmin.

Toimi täytetään määräaikaisena ajalla 1. 9.2022 - 6. 8.2023. Toimen
palkkaus määräytyy vaatimusryhmä 501 alarajan mukaan. Toimeen
valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §)
sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Toimessa on 3 kuukauden koeaika.

Työpaikka on Someron seurakuntakeskus.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.
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60 §
TOIMISTOSIHTEERIN PALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN (salassa pidettävä)

ptk. tark. ptk. tark.
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61 § .. .... ..
DIAKONIATYÖN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN RIITTÄVYYS

Talousarvioon on varattu diakoniatyön kautta jaettavaa avustusmäärärahaa kuluvalle
vuodelle 12 000  . Määrärahasta on talousarvion toteutuman mukaan käytetty
huhtikuun loppuun mennessä 3 399  . Katriina-ohjelmassa näkyy ajantasaisempi
tilanne. Sen mukaan avustuksia on jaettu 31. 5. mennessä 8 228  .
Avustuksia on saanut alkuvuonna 106 perhekuntaa.
Vuonna 2021 annettiin 302 avustusta 105 eri taloudelle.

Näyttää siltä, että avustuksiin varattu määräraha ei tule riittämään koko loppuvuodeksi.

Korona-ajan vaikutukset näkyvät paikallisena avuntarpeena. Toinen iso tekijä, joka on
lisännyt voimakkaasti avustusmäärärahan tarvetta, on paikkakunnallemme avattu
vastaanottokeskus.
Ukrainasta tulleita on avustettu tähän mennessä 5370 eurolla, 82 perhekuntaa.

Diakoniatyöntekijöiden avustuskriteerit turvaDaikanhakiJoille^
30   / yksinäinen ihminen
60   / pariskunta
90  / 3 ihmistä
100  /4 ihmistä

120  / perhe jossa 5 henkilöä tai enemmän

'Avustus myönnetään vain yhden kerran kuluvan vuoden aikana.
'Hakijalla tulee olla osoite Somerolla.

Diakoniatyöntekijöiden avustuskriteerit oaikkakuntalaisille:
20-40   / yksinäinen ihminen
60-80   / pariskunta
100-120e/perhe

'Avustus myönnetään korkeintaan 3 kertaa vuoden aikana.
'Avustusta varten pitää selvittää tulot ja menot.

Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnallisen hätäapukeräyksen Suomeen tulevien
ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Kotimaanavun hätäapukeräyksellä kerätään
lahjoituksia, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomessa
huolehtimaan. Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät
auttamaan Suomeen saapuvia pakolaisia monipuolisesti ja konkreettisesti kautta
maan.

Diakoniatyöntekijät ovat anoneet Kotimaanavulta 17 000   avustusta Somerolle
saapuneiden ukrainalaisten auttamiseen, hlakemusta ei ole vielä käsitelty, mutta
Kotimaanavulta on tullut etukäteistieto, että heiltä on mahdollista saada korkeintaan
2 000  .

ptk. tark. AX ptk. tark.
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Diakoniatiimi tuo määrärahatilanteen kirkkoneuvoston tiedoksi. Kirkkoneuvoston
päätettäväksi jää, muutetaanko avustuskriteerejä vai myönnetäänkö taloudelliseen
avustamiseen lisämääräraha.

KÄSITTELY: Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

ESITYS khra: Neuvosto hyväksyy avustuskriteerit, ja palaa seuraavassa kokouksessa
lisämäärärahatarpeeseen.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.
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62 §
SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1. 1.2025-31. 12.2027

Kn 15. 9. 2021 § 85.2

Someron seurakunta on kokouksessaan 12. 6. 2019 § 67 päättänyt, että se hankkii sähkön
salkunhallintapalvelunja sähköenergian kilpailutuksen VENI Energia Oy:ltä yhdessä
Someron kaupungin kanssa (nk. Someron kaupunki-ryhmä, johon kuuluvat Someron
kaupunki, Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto Oy, Someron Jäähalli Oy, Kiinteistö Oy
Someron Lamminniemi, Kiinteistö Oy Somerasunnotja Someron Seurakunta). Yhteisesti
hankittu sähkönhankintapalvelu tuo seurakunnalle merkittävää etua ja säästöä.

Sähköntoimittajaksi valittiin 25. 3. 2020 § 29 VENI Energia Oy:n tekemän kilpailutuksen
perusteella Vaasan Sähkö Oy. Nykyinen sopimus on voimassa 31. 12. 2024 saakka.

Someron kaupungin hankintaryhmän kanssa on pidetty palaveri 9. 9.2021, jossa todettiin,
että sähkömyyjän marginaalikilpailutus olisi ajankohtaista, koska hankintapolitiikka antaisi
mahdollisuuden ensi vuonna kiinnittää vuotta 2025. Nykyinen sopimus Vaasan Sähkö Oy:n
kanssa on siis voimassa 31. 12. 2024 saakka. Uusi sopimusajanjakso olisi 1. 1. 2025 -
31. 12.2027. Kilpailutettava sähkösopimus tulee olemaan uusiutuvilla tuotantomuodoilla
(vihreä sähkö) ja ilman optiovuosia.

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää, että Someron seurakunta osallistuu
sähkösopimuksen kilpailutukseen ajalle 1. 1.2025 -31. 1 2.2027.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Kn 15.6.2022 §62

Someron kaupunki - ryhmä (sis. Someron kaupunki, Kiinteistö Oy Somerasunnot, Kiinteistö
Oy Someron Lamminniemi, Someron Jäähalli Oy, Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto
Oy ja Someron seurakunta) on VENI Energian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston
hankintasopimuksesta. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa
sovitaan hintamekanismistaja marginaalista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta
määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaan.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä saman laatuisien ja samalle aikajaksolle tehtävien
hankintojen on katsottu kuuluvan luontevasti samaan hankintakokonaisuuteen.

Hinnan määräytyminen

Sähkön hinta muodostuu myyjän marginaalista ja kulloinkin voimassaolevan
kulutusennusteen mukaan prosenttiosuuksina tehdyistä hinnankiinnityksistä.

Kunkin jakson viitehintana käytetään Nasdaq Oslo ASA:n termiinimarkkinoilla määriteltyjä
systeemituotteita (kuukausituote (M), kvartaalituote (Q) ja vuosituote (YR)ja niitä vastaavia

ptk. tark.
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aluehintaerotuotteita (EPAD). Hinta määräytyy kiinnityshetkellä Nasdaq Oslo ASA:ssa
noteeratun termiinituotteen sekä aluehintaerotuotteen parhaan myyntitarjouksen perusteella
(best ask) tai toimeksiannon perusteella. Kiinnityksissä tulee voida käyttää toimeksiannon
mukaan joko Futuuri- tai Forward-tuotetta.

Tuote voidaan kiinnittää niin kauan, kun kyseinen tuote noteerataan Nasdaq Oslo ASA:ssa.
Ajanjakson hinta voidaan jättää määräytymään myös spot-hinnan mukaan (kk-keskiarvo)
joko täysin tai osittain. Systeemi-ja aluehintaerotuotteen hinta tulee voida kiinnittää viidessä
(5) erässä.

Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset

1. Keravan Energia Oy
2. Turku Energia Energiaratkaisut

Kaikki tarjoajat olivat kelvollisia tarjoamaan.
Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Valintaperusteet

Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena halvin
hinta.

hlinnan vertailu tehtiin tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" esitetyn
mukaisesti, eli vertailussa käytettävä marginaali muodostettiin tarjoushinnoista seuraavasti:
(ENOYR * 0, 8) + (SPOT kk-ka * 0, 2). Kvartaali-ja kuukausituotteen marginaalit saivat olla
enintään vuosituotteen marginaalin suuruisia.

Kokonaishintapisteet laskettiin vertailumarginaalista tarjouspyynnössä esitetyllä kaavalla
(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) *maksimipisteet. Halvin tarjous sai eniten pisteitä.
Edellä mainitut valintaperusteet esitettiin tarjouspyynnössä.

Suositus valittavasta toimittajasta

VENI Energian suositus sähköntoimittajaksi on Turku Energia Energiaratkaisut sen
tarjouksen ollessa edullisin tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Vertailuraportti ja marginaalivertailu pöytäkirjan liitteinä 2 ja 3.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto valitsee sähköntoimittajaksi ajanjaksolle 1. 1. 2025 -
31. 12. 2027 Turku Energia Energiaratkaisut. Tiedoksianto annetaan VENI Energian toimesta
tarjonneille yhtiöille.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.
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63 §
NS. TALONMIEHEN ASUNNON VUOKRAAMINEN

Someron seurakunnan suntio Eveliina Puhakka on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata
seurakuntakeskuksen piharakennuksen asunnon 1. 5. 2022 alkaen.

Vuokrauksesta on tehty väliaikainen viranhaltijapäätös (talouspäällikkö 18/2022) ajalle
1. 5. -15. 6. 2022. Eveliina Puhakan kanssa on tehty 27. 4.2022 alustava vuokrasopimus.

Asunnon vuokran perusteena on ollut verohallinnon määrittelemä asuntoedun
verotusarvo. Asunnon sijainnista on suoritettu 20 % haittavähennys.

Vuokralaskelma vuoden 2022 verotusarvojen mukaan:
75m2x8, 20 + 169, 00  = 784, 00 -20% = 627, 20  

LAVA: Ei välittömiä vaikutuksia

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää vuokrata ns. talonmiehen asunnon Eveliina
Puhakalle 1. 5. 2022 lukien. Vuokran perusteena on vuoden 2022 asuntoedun
verotusarvo alennettuna 20 %:lla = 627, 20  /kk. Vuokratakuuksi määritellään yhden
kuukauden vuokra.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.
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64 §
IRTAIMISTON POISTOLUETTELON HYVÄKSYMINEN

Irtaimistokirjanpitoon kirjataan kiinteistöittäin ja huoneittain kaikki hankinnat, jotka
ylittävät 100   (alv 0%) ja joiden käyttöikä on vähintään kolme vuotta.

Irtaimen käyttöomaisuuden inventaariluetteloihin merkitään vuoden aikana
tapahtuneet irtaimiston poistot ja siirrot. Poistoluettelot tuodaan kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi vuosittain. Luettelo poistettavista esineistä (hävitysehdotus) on
nähtävillä taloustoimistossa ja tuodaan kokoukseen.

Kirkkoneuvoston nimeämät kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat suorittavat
sisäistä valvontaa vuosittain.

LAVA: ei välittömiä vaikutuksia

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto päättää poistaa hävitysehdotuksen mukaiset esineet
irtaimistoluettelosta.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Poistoluettelo liitetään irtaimistokirjanpidon tositteeksi

ptk. tark .
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65 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat

4) kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot

PAATOS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi:

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 19/2022 Sairausloman myöntäminen,
20/2022 Tiekirkko-oppaan ottaminen työsuhteeseen, 21/2022
Sairausloman myöntäminen, 22/2022 Vuosiloman myöntäminen,
23/2022 Vuosiloman myöntäminen, 24/2022 Sairausloman
myöntäminen

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat 17/2022 Määräaikaisten työntekijän
palkkaaminen siivous-ja keittiötehtäviin, 18/2022 Ns. talonmiehen
asunnon vuokraaminen, 19/2022 Vuosilomien myöntäminen, 20/2022
Vuosilomien myöntäminen, 21/2022 Kalustohankintoja, 22/2022
Kalustohankintoja, 23/2022 Kalustohankintoja, 24/2022 Virkavapaan
myöntäminen, 25/2022 Kalustohankintoja

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirja 3/2022
Vuosiloman/Työvapaan myöntäminen, 4/2022 Vuosiloman
myöntäminen, 5/2022 Hankintapäätös, 6/2022 Hankintapäätös

4) Somerniemen kappelineuvoston pöytäkirja 2/2022, Kasvatuksen
työryhmän muistio 16. 2. 2022, Diakonian ja kansainvälisentyön
työryhmän muistio 21. 4. 2022

5) Someron kirkon Itseluovutuspöytäkirja

ptk. tark.
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66 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Koistisen perhe lähtee pakolaistyöhön Kreikkaan viiden vuoden työkaudelle,
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta tammikuussa 2023.
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67 §
MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen
pöytäkirjaan liitettävän liitteen 4 mukaisesti.

PAATOS: Pöytäkirjan liite 4.

68 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PAATOS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19. 10.

ptk. tark.
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Yhteenveto varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisuuden hakijoista

NIMI, IKÄ
1 Sanna Pohjaranta 48 v
2

3

4

5 Mervi Virta 44 v
6

7

8

9

10

KOTIPAIKKA
Somero

Somero

KOULUTUS
Lukio 1993

lastenohjaaja 1993-1994
(Jän/enpään srk-opisto)
sosionomi (Loimaan ammatti-
instituutti)

Lähihoitaja 1997 (Salon

Sisustusartesaani 2015,

AJOKORTTI TYÖKOKEMUS
lastentarhanopettaja, Someron kaupunki 1998-2018

ohjaaja, sijaishuoitoyksikkö Pienryhmäkoti Edit 2018-2020

ohjaaja, sijaishuoltoyksikkö Loimaankoivu 2020-2022

Sisustusmyyjä 1998-1999, Kaakelikeskus
sisustusmyyjä 1999, K-rauta
varhaiskasvatus kolmiperhehoitaja 2000-2001, Turku
Koulunkäynninohjaaja 2002-2003

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2005-2006, Somero
koulunkäynninohjaaja 2005-2021, Somero

Jenny Nyström 36 v Somero Erikoismyyjä 2007,
kelloseppäkoulu
Ylioppilas 2010
kelloseppä 2009-2012,
kelloseppäkoulu
mikromekaanikko 2012-2013

kelloseppäkoulu
uimaopettaja 2020

varhaiskasvatuksen erity is ohjaaja 2021-2022, Somero

Siivooja 2004, Forssa

Pelinhoitaja 2004, RAY Forssa
Myyjä 2005, Farkkupuoti, Forssa

Myyjä/kelloseppä 2005", Timanttiset Karkkila ja Forssa

Myyjä 2011, Dressman Espoo
mikromekaniikan työharjoittelu 2013, Sveitsi
uimavalmentaja 2021, Forssa
Uinninvalvoja 2021-2022, Somero
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Sähköntoimittajien marginaalikilpailutus
Someron kaupunki - ryhmä

Ryhmään kuuluu Someron kaupunki, Kiinteistö Oy Somerasunnot, Kiinteistö Oy Someron Lamminniemi, Someron
Jäähalli Oy, Someron Lämpö Oy, Someron Vesihuolto Oy ja Someron seurakunta (yhteensä 139 käyttöpaikkaa n. 8310
MWh/vuosi).

Pyydetty tarjousta sähkönmyyntisopimuksesta jaksolle 1. 1. 2025- 31. 12. 2027.

Sopimuksessa määritellään hintamekanismija marginaali. Lopullinen laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle
tehtävien hinnankiinnitysten perusteella.
Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 22.4.2022.

Tarjoukset tuli palauttaa 30. 5. 2022 klo 12:00 mennessä.

llmoitusnumero Hilma: 2022-099137 / llmoitusnumero TED: 2022/S 082-220289.

Tarjoukset avattiin 30. 5. 2022 klo 12:45 ja siitä laadittiin pöytäkirja.

Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 2 kpl.

Kaikki tarjoajat ovat olleet kelvollisia tarjoamaan.

Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

VEni
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Suosituksemme uudeksi sähköntoimittajaksi

VENI Energian suositus uudeksi sähköntoimittajaksenne on Turku Energia Energiaratkaisut, jonka tarjous on edullisin
tarjouspyynnössä esitetyt valintaperusteet huomioiden.

Turku Energian tarjous vuosituotteelle on 9, 59  /MWh ja SPOT - tuotteelle 8,67  /MWh.

Hinnat ilmoitettu alv O %.

VEni
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Sähkön myyntihinnan muodostuminen

Sähköyhtiön marginaali

VENI kilpailuttaa kymmeniä sähköntoimittajia

. Marginaalin osuus kokonaishinnasta on 5-15 %

Aluehintaero syntyy
riittämättömistä siirtoyhteyksistä
eri maiden välillä ja on aina osa
sähkön hintaa, vaikka se ei
näkyisi eriteltynä sähkölaskulla

VENI:n salkunhoitotiimi pystyy
vaikuttamaan
aluehintaerotuotteeseen

hinnankiinnityksillä

Asiakkaan säästö
sähkökustannuksissa toteutuu
sähköntoimittajien
marginaalikilpailutuksella seka
erityisesti VENI:n
salkunhoitotiimin tekemillä
hinnankiinnityksillä

Systeemituote (SYS)

Systeemihinta tarkoittaa sähkön
tukkumarkkinahintaa

. Se on ylivoimaisesti suurin
hintakomponenttija siksi sen
suojaaminen hintavaihteluilta
oikeaan aikaan on tehokkain
tapa vaikuttaa sähkö
kokonaishintaan

VEni
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Toimittajan valinta sähkönhankintaan

VENIn vastuu

Asiakkaan vasluu

Toimittajan valintaprosessi

Hankintapäätös Hankintapäätöksen /
pöytäkirjan otteen

toimittaminen VENI

Energialle sähköisessä
muodossa

muutoksenhakuohjeineen

Hankintapäätöksen
tiedoksianto tarjoajille

Tarjoajan kelpoisuuden
todentamiseen

vaadittujen todistusten
pyytäminen

luja
sopimuksen

tarkastaminen a kEHEBEIBGI
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7lan13ntapoliti ikan
sopiminen (VENI

Energian salkunhoitaja
yhdessä Asiakkaan

kanssa)
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VEni
Energy Group

Securing energy for your business

^



. mr:

Pohjoismaiset s^hkomarkkih^

Spot-markkina
. Sähkön hinta joka tunnille

. Seuraavan päivän tuntihinnat selviää ~klo 14

. Hinnanmäärittelyssä suljettu huutokauppa
pörssissä

Suojausmarkkina
. Finanssituotteet pohjana hintasuojauksille

Esim. ENOYR-23 tuotteen hinta on
markkinan oletus systeemi Spot-hinnan
keskiarvosta vuodelle 2023

. Finanssituotteita käytetään sähkönhinnan
suojaamiseen, kun halutaan varmistaa tietty
sähkön hintataso

Tuotantotavat ja -määrät

149 TWh

llTWh

Uusiutuvat 69%

Hiittdioksidineutraalit 90 %

Alue yhteensä

414 TWh

Nl Vrsivuima ]^ Ydinvoim.)

Nl Ttiulivo. ma B| Fot^iili^ct

N Bioma'. » IK Miiii

L.ihde: EMTSO. E, Statiitic. il Faclsheet 2017

29TWh 159 TWh

VEHI
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Markkinahintaan vaikuttavaUekiiät;
^^^TMII^

Globaali

. Maailmantalous

. Polttoainemarkkinat

. Rahoitusmarkkinat

. Valuuttakurssit

Eurooppa

. Euroalueen talouskehitys

. Päästökauppa

. Energiapolitiikka

Pohjoismaat

. Pohjoismainen
vesivarastotilanne

. Siirtoyhteyksien
kehittyminen/katkokset

. Ydinvoiman kehityssuunnat

. Uusiutuvan energian
tukipolitiikka

. Teollisuuden sähkönkäyttö

Suomi

. Uusiutuvan energian
tukitoimet

. Talven tehopularatkaisut

. Olkiluoto 3 ja Hanhikivi
valmistuminen

. Talouskehitys ja
investoinnit

vEni
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hlinnan vaihtelCTväli
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Vaihteluväli suojaustuotteiden hinnoissa

. Korkeimmat hinnat kvartaalituotteilla olleet n. 85

 

/MWh

. Matalimmat hinnat kvartaalituotteilla olleet n. 8  /MWh

.» . . '».

Esimerkki

. Vuoden 2015 alusta 2022 vuosituotteen sähkönhinnan
vaihtelu on ollut noin 16   / MWh

. Esimerkiksi 1 000 MWh kuluttavalla asiakkaalla tämä
vaihteluväli tarkoittaa 16 000   vuodessa

100

80

60

Spot-hinnan kehitys vuodesta 2008
(SYS, Fl,  /WIWh)
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. SYS . SUOMEN HINTA

Tulevien vuosituotteiden hintojen kehitys
vuodesta 2016 (SYS,  /MWh)

VEni
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Esimerkki kiinnitystasoista tuleville vuosille
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Salkunhoidon lähtökohta on rajata
markkinahintariskeja valitun riskipolitiikan
mukaisesti ja pyrkiä ajoittamaan kaupat
mahdollisimman hyvin

Hyvin hoidetulla analyysillä ja riskienhallinnalla
saadaan säästöä ja vakautta pitkällä aikavälillä

Hankinnan ajallinen hajauttaminen on tehokasta
riskienhallintaa

Toteutamme hankintoja tyypillisesti kuluva + 3
vuotta etukäteen

Strategiassa kiinnitystaso (%) tippuu portaittain
mitä pidemmälle mennään

Hankinnoissa hyödynnetään osakiinnitysten
tarjoamaa ajallista hajautusta

10 VEOI
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VEni Energia

VENI Energia Oy

Palokunnankatu 26

Fl-13100 Hämeenlinna

+358207414110
asiakaspalvelu@venienergia. fi

www.venienergia.fi

VEni
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VEni Energia

Veni Energia Oy
Tarjouspyyntö Someron kaupunki - ryhmä
Päiväys 30. 05. 2022
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TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

Someron kaupunki - ryhmä / Sähköenergian hankinta

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Keravan
Energia Oy

Maksimi-

pisteet

Turku
Energia
Energiaratkai
sut

Sähkönmyyn
titarjous -
Someron
kaupunki -
ryhmä

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

Pisteiden laskentatapa

HUOMI Sosiaali-ja terveydenhuollon
lakisääteisessä järjestämisvastuussa
olevalla (tässä sopimuksessa Kiinteistö
Oy Someron Lamminniemi) on oikeus
irtisanoa sopimus vuoden 2024 tai 2025
aikana päättymään kahdentoista
kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman,

että irtisanomisesta syntyy
korvausvelvollisuutta (19. 12. 2019/1299).

Kyllä Kyllä

Veni Energia Oy
Palokunnankatu 26
13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin
Telefax
Emaii
Internet

+358207414110

kilpailutus@venienergia. fi
http://www. venienergia. fi/
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Veni Energia Oy
Tarjouspyyntö Someron kaupunki - ryhmä
Päiväys 30.05.2022
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Käyttöpaikkoja voi lisätä ja poistaa
normaalin vaihtuvuuden puitteissa.
Marginaali sisältää +/-10% volyymiriskin.
Volyymivaihtelu tarkastellaan vuositasolla.

Kvartaali- ja vuosituotteet voidaan
kiinnittää vähintään viidessä (5) erässä.

Systeemi-ja EPAD-tuote voidaan
kiinnittää eri aikaan.

Osa systeemi-ja/tai aluehinnasta voidaan
jättää määräytymään Spot-hinnan
perusteella.

Kiinnitetyt osuudet voivat olla systeemi- ja
EPAD-tuotteilla erisuuruiset toimitukseen
mentäessä.

Marginaali sisältää asiakkaan profiilin
vaikutuksen (tuntitason vaihtelun lisäksi
sesonkivaihtelun), volyymiriskin sovitun
mukaan, Fingridin 1. 5.2022 voimaan
tulevan kulutusmaksun, kaupankäynti-,
tase-, laskutus-, ja hallintokustannukset,
myyjän katteen sekä muut
tarjouksentekohetkellä voimassa olevat
viranomaismaksut. Esimerkiksi
kiinnittämällä vuosituotteilla 100%:ia
(ENOYR-25 + SYHELYR-25 +
vuosituotteen marginaali), saadaan
asiakkaan laskutushinta vuodelle 2025.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Veni Energia Oy
Palokunnankatu 26
13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358207414110

kilpailutus@venienergia.fi
ht1p://www. venienergia. fi/
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Sitoudumme noudattamaan tässä
tarjouspyynnössä vaadittuja asioita ja
kirjaamaan ne sähkönmyyntisopimuksen
ehdoiksi. Lisäksi sitoudumme

noudattamaan SME-2014 yleisiä
sopimusehtoja siltä osin kuin muusta ei
ole sovittu.

Energiamaksut laskutetaan jälkikäteen
ilman lisäkustannusta: Tuntimitatuissa

kohteissa todetun kulutuksen mukaan ja
tyyppikäyräkohteissa arvion perusteella,
joka tasataan vähintään kerran vuodessa
mittarilukemaan perustuen. Tarjoamme
mahdollisuuden koontilaskutukseen
asiakkaan haluamalla jaottelulla ja laskut
toimitetaan paperilaskuna tai sähköisesti
asiakkaan toiveen mukaan. Kuvatun
mukaisten laskutuspalveluiden veloitukset
sisältyvät marginaaliin.

Maksuehto vähintään 21 vrk.

HUOM. Vertailu suoritetaan hankinnan
kohteen kriteereihin annettujen
vastausten perusteella, eikä
erillisiä tarjousdokumentteja sallita.
Mahdolliset tarjousliitteet (pl. muuta kuin
tarjousta koskevat erityiset lisäselvitykset)
jätetään huomiotta.

Kyllä Kyllä

Kyllä Kyllä

Kyllä Kyllä

Veni Energia Oy
Palokunnankatu 26
13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358207414110

kilpailutus@venienergta. fi
http://www.venienergia.fi/
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ALKUPERÄTAKUUSERTIFIOITU UUSIUTUVA
ENERGIA

Marginaalitarjoukset

VERTAILUMARGINAALI
(Vuosituotteet (YR) *0, 8 ) + ( SPOT kk-
ka * 0,2)
Vuosituotteet (YR)

Kvartaalituotteet (Q)

Kuukausituotteet (M)

SPOT kk-ka

Maksimi-

pisteet

Tarjoushinnat sisältävät 1. 5. 2022 voimaan 0, 00
tulevan Fingridin (asepalvelun
kulutusmaksun 0,64  /MWh.

Keravan

Energia Oy
Turku
Energia
Energiaratkai
s ut

Sähkönmyyn
titarjous -
Someron
kaupunki -
ryhmä

Piäteidgff l&^ghtStal

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

11, 7594 EUR

11, 936 /MWh

11, 936 /MWh

11, 318 &MWh

11, 053 /MWh

Kyllä

9, 406 EUR

9, 590  /MWh

8, 940  /MWh

8, 730  /MWh

8, 670 e/MWh

Kyllä

Hankintakohlainen

Hankintakohtainen

Veni Energia Oy
Palokunnankatu 26

13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin +358207414110
Telefax

Email kilpailutus@venienergia.fi
Internet http://www.venienergia.fi/

/_.^
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Veni Energia Oy
Tarjouspyyntö Someron kaupunki - ryhmä
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Ryhmän yleiset kriteerit

Alkuperätakuusertifioidun uusiutuvan
energian hankinnasta ostajalle koituva
lisäkustannus on sisällytettävä
tarjottavaan marginaaliin.

Tarjoushintojen tulee
olla arvonlisäverottomia.

Erillisiä käyttöpaikkakohtaisia
perusmaksuja ei sallita.
Kuukausi- (M) ja kvartaalituote
(Q) - marginaaleja tulee
tarjota, vaikka ne eivät ole
mukana vertailumarginaalin
laskennassa. Kuukausi-ja
kvartaalituotteen marginaali
saa olla sama tai enintään
vuosituote(YR)-marginaalin
suuruinen.

Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet

Kriteerikohtaiset pisteet yht.

Kokonaishinta yhteensä

Kaikki pisteet yhteensä

Maksimi-
pisteet

Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

1100, 000

1100,000

11, 7594 EUR |79, 98707|9, 406 EUR

179, 98707

pienin annettu an/o

tarjottu arvo
* maksimipisteet

100, 000

Veni Energia Oy
Paiokunnankatu 26
13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358207414110

kilpailutus@venienergia.fi
http://www.venienergia.fi/
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Sijoitus 2.

Tarjouspyynnön muut ehdot Keravan

Energia Oy

Tarjoaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että
tarjoaja itse ja sen mahdollisesti
käyttämät alihankkijat täyttävät
sopimussuhteen alkaessa ja sopimuksen
voimassaoloaikana tilaajan
selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
annetun lain (1233/2006,
tilaajavastuulaki) mukaiset edellytykset ja
on tarvittaessa valmis todentamaan
tämän asiaan liittyvin todistuksin.

Kyllä

[X] Valittu
toimittajaksi
Sijoitus 1.

Kommentti:
Edullisin
tarjouspyynnö
n mukainen

tarjous.

Turku

Energia
Energiaratkai
sut

Sähkönmyyn
titarjous -
Someron
kaupunki -
ryhmä

Kyllä

Veni Energia Oy
Patokunnankatu 26

13100 Hämeenlinna
2840712-8

Puhelin
Telefax
Email
Internet

+358207414110

kilpailutus@venienergia.fi
http://www. venienergia. fi/
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Liite nro 4

Someron seurakunta

Kirkkoneuvosto

15.6. 2022 §67

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §;n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska paatos koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 52-54, 56, 65-68

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 55, 57-64

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssa tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessa, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).

2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti);

5. Muun lainsäädännön mukaan paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

^ L. "7"
Liitetäa^pöytäkirjaan



Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
hHankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkoilisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

- 60. 000   (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
-150, 000   (rakennusurakat);
- 400 000   (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali-ja terveyspalvelut);
- 300. 000   (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000   (käyttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Someron seurakunta, kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero
Sähköposti: somero. seurakunta(a)evl. fi

Pöytäkirjan pykälät: 55, 57-64

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3 HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen
voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.

Hankintayksikkö;

Käyntiosoite: Someron seurakunta, kirkkoneuvosto
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero
Sähköposti: somero. seurakunta(a>evl. fi

Liitetään pöytäkirjaan
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hlankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
Sähköista tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettamispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti
on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

Pöytäkirjan pykälät: 55,62

4 VALITUSOSOITUS

4 a Kirkollis-ja hallintovalitukset
Seuraaviin paatoksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: turku. hao(S)oikeus. fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2,oikeus.f!/h_a!!intOtuQmioisfuimet^

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku. tuomiokaRituli(5>evl. fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitusfaievl. fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

^ '"""J
Liitetään/pöytäkirjaan



hfluutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4b Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta paatoksesta valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätflksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lahettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen
viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai
tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että
hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia
voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(5)oikeus, fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet.

IVIuutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Liitetään pöytäkirjaan
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5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

valittajan nimi ja yhteystiedot
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta Ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnista hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260   ja markkinaoikeudessa 2 050  . Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100  , jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140  , jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään/iäöytäkirjaan
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