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Juho getterss?n

puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Somerolla 25. 5. 2021

kirkkoherra, sihteeri

poissa

Jaakko Knuutila
sihteeri
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Hanna-Liisa Kärki

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut Someron seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 13. 5, - 24. 6. 2022.

Jaakko Knuutila, kirkkoherra
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1§ _ _ . _.., _.
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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. ).

Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom. ).

Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivat erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 8:2 mom. ).
Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston
jäsenille 13. 5. 2022.

Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 13. -25. 5. 2022 välisen ajan nähtävillä
seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-
sivuilla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4, 1 mom. ).
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom. ).

ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan

1) laillisesti koolle kutsutuksi
2) päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti
alkuhartauden ja laulettiin virsi 924:1-2.

Nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 16/23 valtuutettua ja 2
varavaltuutettua.

Känkänen, Lankinen ja Virtaperko olivat ilmoittaneet esteestä. Hyytiäinen
ja Iivonen olivat poissa. Ryhmän l ensimmäinen varavaltuutettu oli estynyt.
Toinen varavaltuutettu Kauppinen oli paikalla. Kolmas, neljäs ja viides
varavaltuutettu olivat estyneet.

Hakamäki oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän II ensimmäinen varavaltuutettu
Kauriinoja oli paikalla

Varjus oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän III ensimmäinen varavaltuutettu oli
estynyt. Toista varavaltuutettua ei tavoitettu.

1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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2§ .. . .._.......,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom. ).

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää
vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa
kokouksessa, (työjärj. 4:1-2)

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)

Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä,
tarkastusvuorossa ovat Petri Känkänenja Hanna-Liisa Kärki.

ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää

1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.

2) että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 25. 5. 2022
kirkkoherranvirastossa.

3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan
kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan intemet-sivuilla 26. 5. 2022 alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 13. 5. - 24. 6. 2022

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
valittiin Leena Lauren ja Hanna-Liisa Kärki

2-3) Esitys hyväksyttiin

ptk. tark. i ptk. tark..
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3§ .. ..
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään,
jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn
pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus, (työjärj. 9:1-2)

ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark. ptk. tark^r^^c
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4§ .... ____... _. __- -.. __..
VUODEN 2022 SEURAKUNTAVAALIEN ÄÄNESTYSALUEISTA PAATTAhfllNEN

Kn 20. 4. 2022 § 35

KL 23:19
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1
momentissa tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat Jäsenten sijaan.

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta
äänestysalueella siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.

KVJ 2:4
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan
puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan.

Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä vaalilautakunnasta säädetään.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa
ei jaeta äänestysalueisiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Kv 25. 5. 2022 § 4

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntaa
ei jaeta äänestysalueisiin vuoden 2022 seurakuntavaaleissa.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark. ptk. tark. -^/^-
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5§ .. __ .. ... _. ....
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Kn 20. 4. 2022 §36

KL 23:19 §:n 1 momentin ja KVJ 2:4 §:n 1 momentin mukaisesti vaalit toimittaa
vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna,
jona seurakuntavaalit toimitetaan.

Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä kokouksessa itselleen varapuheenjohtajan.
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä yhtä monta
varajäsentä.

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen
(KL 23:2, 1).

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. (KL 23:19, 4)

Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä
nimeämään jäseniä siten, että toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin
vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) päättää vaalilautakunnan jäsenten lukumäärän
2) valitsee jäsenet vaalilautakuntaan
3) valitsee varajäsenet vaalilautakuntaan
4) nimeää puheenjohtajan vaalilautakuntaan.

PAATOS: 1-4) Esitys hyväksyttiin.

Kv 25. 5. 2022 § 5

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto

1) päättää vaalilautakunnan jäsenten lukumäärän
2) valitsee jäsenet vaalilautakuntaan
3) valitsee varajäsenet vaalilautakuntaan
4) nimeää puheenjohtajan vaalilautakuntaan.

PAATOS: Kirkkovaltuusto

1) päätti valita vaalilautakuntaan viisi jäsentä.

2) valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:

Markku Kankare
Tuula Kanasuo

ptk. tark. ptk. tark.
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Niina Hakala

Ulla Korpihuhta
virkansa psta. Jaakko Knuutila

3) valitsi vaalilautakuntaan seuraavat varajäsenet:
Antti Hakala
Juhani Kaivo
Niina Mikkola
Markku Manni
Esko Vuorinen

4) nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jaakko Knuutilan

ptk. tark. ptk. tark. /^Z
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s§ .... ..
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2021

Kn 23. 3. 2022 § 25

Someron seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 (esityslistan liite nro 1, ) sisältää
toimintakertomusosan ja tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Toimintakertomuksessa
selostetaan kertomusvuoden toimintaa sekä arvioidaan toimintasuunnitelmassa
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yleishallinto (mukana verotuskustannukset ja
keskusrahastomaksut) sekä kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, joiden kustannukset ovat
sisäisinä vyörytyksinä ja vuokrina kohdennettu perustehtäville (seurakunnallinen
toiminta, väestökirjanpitoja hautaustoimi).

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on tukea toiminnan ja talouden suunnittelua,
johtamista ja arviointia. Seurakunnan toiminnan vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja
tuottavuutta voidaan kuvata erilaisilla tunnusluvuilla (euroa/jäsen, e/osallistuja,
e/tilaisuus jne). Eri tehtäväalueiden toimintakertomuksiin näitä tunnuslukuja ei ole
laskettu, koska ne saadaan Kirkkohallituksen tilastovertailu-tiedoista.

Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 on 304. 019, 43   ylijäämäinen (ed. vuonna
ylijäämä 133. 570,47  ). Hautainhoitorahaston tulos on 17.427, 01   ylijäämäinen (ed.
vuonna ylijäämä 6.460, 66  ). Seurakunnan taseen loppusumma on 5. 105.445,42   (ed.
4. 738. 992, 62  ). Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan ja rahoituksen
kassavirrat ovat vähentäneet kassavaroja 305. 488, 96   (ed. 277. 776, 95  ), jolloin
kassavarojen määrä tilikauden lopussaan 1. 700.639,03   (ed. 2. 006. 127,99  ).

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate on -1. 292. 497, 56   (ed.
vuonna -1.410. 1 28, 33  ). Edelliseen vuoteen verrattuna näitä lähinnä verotuloilla
katettavia toimintakuluja oli noin 57. 500   enemmän. Talousarvioon verrattuna säästöä
on toimintakatteen kohdalla syntynyt n. 310. 000  .

Vuosikate on n. 405. 000 euroa arvioitua parempi. Maksutuottoja, lähinnä
hautaustoimen, kertyi noin 28. 000 euroa arvioitua enemmän. Myös puun myyntituloja
kertyi noin 11.000 euroa arvioitua enemmän. Vuokratuottoja ja tukia/avustuksia kertyi
noin 12. 000 euroa arvioitua enemmän. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi noin 90. 000
euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa jäi käyttämättä vähän vajaat 50. 000
euroa. Ainoihin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoitua määrärahaa jäi käyttämättä n.
36. 000 euroa. Kirkollisveroa tilitettiin reilut 58. 000 euroa an/ioitua enemmän.

Koronapandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten myötä toimintaa oli viime
vuonna edelleen vähemmän kuin normaalisti. Tämän seurauksena myös kuluja oli
vähemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi seurakunta sai testamenttilahjoituksen Erkki ja
Lauha Honkiolta, arvoltaan noin 78. 000 euroa.

Seurakunnan sijoitustoiminnasta vastaa SP-Rahastoyhtiö Oy. Salkkujen
realisoitumattomat tuotto-osuudet 31. 12. 2021 olivat: SRK79. 154  (ed. vuonna 88. 094

  
ja HHR 33.884   (ed. vuonna 37. 861  ). Muita rahoitustuottoja kertyi noin 33. 000

euroa kuin talousarvioon oli arvioitu.

ptk. tark, ptk. tark. //-^- 7-c''
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Osastoittain (=sitovuustaso kv:lle) ulkoisen kirjanpidon toimintakatteet (tuottojen ja
kulujen erotus) ovat pysyneet budjetoiduissa luvuissa.

Tilinpäätöksessä tilinpäätöslaskelmat on esitetty tiliryhmätasolla. Kirkkoneuvostolle
tuodaan erikseen tiedoksi tuloslaskelma ja tase myös tileittäin eriteltyinä (esityslistan liite
2).

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittavat tilinpäätöksen 2021 ja
kirkkoneuvosto Jättää tilinpäätösasiakirjat tilintarkastajalle.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Kn 20. 4. 2022 § 38

Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat 2/2022 kokouksessa tilinpäätöksen 2021
ja tilinpäätösasiakirjat jätettiin tilintarkastajalle

Hallinnon ja talouden tarkastus varainhoitovuodelta 2021 on suoritettu 7. 4. 2022.
Tilintarkastaja Sinikka Niitynperän/BDO Audiator Oy:n antama tilintarkastuskertomus on
esityslistan liitteenä nro 1.

Taloussäännön 28 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäviksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään
varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun aikana.

LAVA: Ei välittömiä vaikutuksia.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää

1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

2) esittää tilinpäätöksen 2021 ja tilintarkastuskertomuksen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS: 1-2) Esitys hyväksyttiin.

Kv 25. 5. 202256:
Kirkkoneuvoston hyväksymä ja allekirjoittama tilinpäätös Ja toimintakertomus vuodelta
2021, on tämän esityslistan liitteenä nro 1. Tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta
2021 on liitteenä nro 2.

ESITYS: Kirkkovaltuusto

ptk. tark. ptk. tark. ^^
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1) hyväksyy Someron seurakunnan tilinpäätöksen 2021 ja
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka sisältää myös
kirkkoneuvoston esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä (KJ 15:5).
Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 304. 019,43   siirretään
taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille.

2) käsittelee tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2021 .

3) päättää vastuuvapaudesta taloutta ja hallintoa hoitaneille tilivelvollisille
tilikaudelta 1. 1. -31. 12. 2021.

PAATOS: 1-2) Esitys hyväksyttiin.

3) Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden taloutta ja hallintoa
hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1. 1. - 31. 12. 2021 .

Tilintarkastuskertomus varainhoitovuodelta 2021 on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 1.

Tilinpäätös 2021 arkistoidaan erikseen, arkistotunnus 2. 3. 1.

ptk. tark,
o^G
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7§
IVIAANVUOKRASOPIMUKSEN MUUTOSSOPIMUS

Kn 20. 4. 2022 § 43

Kirkkovaltuusto hyväksyi 23. 5. 2012 § 14 maanvuokrasopimuksen Megatuuli Oy:n
kanssa. Hyväksytty maanvuokrasopimus liittyy Palman alueelle suunniteltuun
tuulivoimapuistoon. Kulku voimaloille tapahtuu seurakunnan kiinteistön läpi, mutta
seurakunnan omistamille kiinteistölle ei ole ainakaan tällä hetkellä suunnitteilla itse
voimalaa.

Ilmatar Energy Oy:n hankekehittäjä Ville Huovinen on ollut yhteydessä
talouspäällikköön ja selostanut, että aiemmin hyväksyttyä maanvuokrasopimusta on
päivitettävä ainakin päättymisehtojen osalta. Näin siksi, että tuulivoimapuistohanke ei
ole edennyt suunnitellusti ja on edelleen kesken.

Ville Huoviselta tulleen tiedon mukaan päättymisehtojen lisäksi muutettavia kohtia
on etusijaisuus suhteessa muihin kiinteistöön kohdistuviin rasituksiin sekä
vuokranmaksukohta.

Ote Ville Huovisen14. 4. 2022 lähettämästä sähköpostista:

Muutosten syyt:
Ensisijaisuus suhteessa muihin rasituksiin: Tuulivoimahankkeissa on yleinen käytäntö,
että maanomistajalta pyydetään lupa, joka mahdollistaa muiden tahojen kanssa
sopimisen niin, että muut rasitteet voidaan yhteensovittaa tuulivoimahankkeeseen
Päättymisehdot: Voimaloiden arvioitu käyttöikä on 35 vuotta ja meidän arviomme
tuotannon aloittamisesta olisi 2024 alusta. Näiden takia päättymispäivää oli siirrettävä.
Vuokranmaksu: Seurakunnan sopimus on alun perin toisen toimijan tekemä. Siksi eri
maanomistajille maksetaan korvauksia hieman eri perustein. Tästä syystä sopimuksen
kohtaa selkeytettiin niin, että on selvää, ettei kaikkien osapuolten vuokran tule määräytyä
keskenään samoin perustein

Megatuuli Oy:n kanssa tehty maanvuokrasopimus on esityslistan liitteenä nro 3 ja
Ilmatar Somero Oy:n muutossopimusluonnos liitteenä nro 4.

Päätösesitys asiasta tehdään kokouksessa yleiskeskustelun jälkeen.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
maanvuokrasopimuksen muutossopimus Ilmatar Somero Oy:n
kanssa hyväksytään.

Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark.»; ptk. tark.



SOMERON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA
25. 5. 2022

1/2022 12

Kv 25. 5. 2022 § 7:

ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy maanvuokrasopimuksen muutossopimuksen
Ilmatar Somero Oy:n kanssa.

Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Megatuuli Oy:n kanssa tehty maanvuokrasopimus on pöytäkirjan liitteenä
nro 2 ja Ilmatar Somero Oy:n muutossopimusluonnos liitteenä nro 3.

ptk. tark. ptk. tark, /^-^^'
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8§ .. .. .. .... .... _^
KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄNEEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO TALOUSARVIOON 2022

Kn 20. 4. 2022 §40

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15. 12. 2021 § 40 1 75. 000 euron
investointimäärärahan lisäyksen vuoden 2021 talousarvioon Someron kirkon
julkisivujen ja vesikaton korjaukseen.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on Someron kirkon julkisivujen ja vesikaton
korjaukseen varattua investointimäärärahaa käyttämättä 77. 885, 15 euroa, joka pitäisi
nyt siirtää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan.

Korjausurakan lopullinen valmistuminen ajoittunee alkukesään 2022.

LAVA: päätöksellä ei suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2021 talousarviossa
käyttämättä jääneen 77. 885, 15 euron investointimäärärahan siirtoa
vuoden 2022 talousarvion investointiosaan Someron kirkon julkisivujen ja
vesikaton korjaukseen.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

Kv 25. 5. 2022 §8:

ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2021 talousarviossa
käyttämättä jääneen 77. 885, 15 euron investointimäärärahan siirtoa vuoden
2022 talousarvion investointiosaan Someron kirkon julkisivujen ja
vesikaton korjaukseen

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark. ptk. tark,
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9§
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa:

1) Hallinnon kokoussuunnitelma kesälle ja syksylle 2022:

KIRKKOVALTUUSTO

keskiviikko 5. 10. 2022 klo 18. 00
(vero % seur. vuodelle)

keskiviikko 14. 12. 2022 klo 18. 00
(toimintasuunnitelmat Ja talousarvio seur. vuodelle)

KIRKKONEUVOSTO

keskiviikko 15. 6. 2022 klo 17. 30

keskiviikko 14. 9. 2022 klo 17. 30

keskiviikko 26. 10. 2022 klo 17. 30

keskiviikko 23. 11.2022 klo 17. 30

valmistelutyöryhmä

torstai 8. 9. 2022 klo 16. 00

keskiviikko 12. 10. 2022 klo 16. 00 budjettiriihi (laajennettu)

STRATEGIAILTA

keskiviikko 21. 9. 2022 klo 16. 00

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kokouskahvit tarjolla puolituntia ennen kokousta.

PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi:

1) Hallinnon kokoussuunnitelman kesälle ja syksylle 2022

ptk. tark.. ptk. tark.
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10§
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Riitta Lehtinen toivoi, että kirkkoneuvosto laatisi Honkien testamentille käyttösuunnitelman.

ptk. tark. ptk. tark^^L?^
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11 §
VALITUSOSOITUS

ESITYS: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä
nro 4.

12 § .. .. ..
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17. 40.

ptk. tark. ptk. tark. ^-Z'/g



"y^w/^
t-1' /~e

Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935
www. bdo. fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

/

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2021

Someron seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Someron seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1. 1. -31. 12. 2021. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja
taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija vastaavat
tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot
seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet
hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän
varmuuden saamiseksi siltä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä
asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä
puutteita,

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Somerolla 07. 04. 2022

BDOAudiatorOy
Tilintarkastusyhteisö

^. /^.^ '^/"'r^'^
Sinikka Niitynperi
JHT-, HT - tilintarkastaja

"'ilir-tafositisyhLeiso EOO AudiatOf Oy (y-tunnus 0904235 6) huu[iiL suumal.iiscen BDO-konit>mi..i. Emoyhtiö 630 Oy on itsenäinen jdsen BOO Inteniatioiiai
Limitudiii.. ja htiu. uu kansuinudliitcn iisefoisien BDO-jiiicnyhtioiden vorkoitoon.
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MAANVUOKRASOPIMUS

l. VUOKRANANTAJA

Someron seurakunta

Härkäläntie l
31400 SOMERO

Y-tunnus: 0205855-6

2. VUOKRALAINEN

Megatuuli Oy
Reppurinkuja 2
04300 TUUSULA

Y-tunnus: 2337313-3

3. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Vuokranantajalta vuokrattava alustava vuokra-alue [liite l] on osa Tuulivoimapuisto AIi-
Aukustin alustavaa tuulivoimapuistoaluetta [liite 2), jonka vuokralainen vuokraa usealta
eri kiinteistönomistajalta. Tuulivoimapuisto koostuu useista yksittäisistä
tuulivoimaloista. Vuokralainen määrittää hankkeen edetessä lopullisen
tuulivoimapuiston rajat ja tuulivoimapuistoon rakennettavien yksittäisten
tuulivoimaloiden määrän ja paikat kohdan 4 mukaisesti. On myös mahdollista, että
tuulivoimapuistoalue jaetaan useammaksi pienemmäksi tuulivoimapuistoksi.

Vuokranantaja antaa korvausta vastaan vuokrattavan alueen vuokralaisen käyttöön
tuulivoimapuiston (ij suunnittelua (kuten tuulimittausten tekeminen), [ii] rakentamista,
(iiij käyttöä tuulivoimatuotannossa ja (iv) tuulivoimapuiston alasajoa sekä edellisiin
kohtiin Ci)-Civ) liittyvää toimintaa varten, siten kuin tässä sopimuksessa jäljempänä on
sovittu.

4. VUOKRA-ALUE

Vuokra-alue sijaitsee alla mainitulla kiinteistöllä:

Kiinteistön nimi:

Kiinteistötunnus:

Kylä:
Kunta/kaupunki:

Osa-Yrjölä
761-407-1-448
Joensuu
Somero

" ^^
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Alustavan tuulivoimapuiston ja vuokra-alueen rajat on merkitty tämän sopimuksen
karttaliitteisiin. Tällä sopimuksella vuokrattavan vuokra-alueen pinta-ala on alustavasti
noin 68,6 ha. Molemmat osapuolet hyväksyvät allekirjoituksillaan tämän sopimuksen
alustavan vuokra-alueen ja alustavan tuulivoimapuiston karttaliitteet [liitteet l ja 2].

Vuokralainen määrittelee yksipuolisesti lopullisen tuulivoimapuiston (liite 3) ja
lopullisen vuokra-alueen (liite 4] pinta-aloineen ja niitä koskevat karttaliitteet lisätään
tähän sopimukseen viimeistään, kun kaikki seuraavista edellytyksistä ovat täyttyneet:

l. tuulivoimaloiden sijainnit, tiet, kaapelikäytävät, sähkönsiirtolinjat, muuntamo- ja
sähköasemat ja niihin liittyvät laitteistot ja rakennelmat on lopullisesti määritelty;

2. rakennusluvat tuulivoimaloiden rakentamista varten on lainvoimaisesti

myönnetty; ja
3. lopullisen tuulivoimapuiston rakentamista koskeva investointipäätös on tehty.

Vuokralainen tiedottaa viipymättä vuokranantajaa tuulivoimapuiston lopullisesta
alueesta ja vuokranantajalta vuokrattavasta lopullisesta vuokra-alueesta ja toimittaa
vuokranantajalle lopullista vuokra-aluetta ja koko tuulivoimapuiston aluetta koskevat
karttaliitteet tähän sopimukseen liitettäviksi. Investointipäätöksellä tarkoitetaan
vuokralaisen asianmukaisessa toimielimessä (hallitus tmv. ) tekemää päätöstä rakentaa
tuulivoimapuisto.

5. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

5.1. VUOKRANANTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Vuokranantajalla on oikeus harjoittaa vuokra-alueella normaalia metsä- ja
maatalouslainsäädännön mukaista metsä- ja maataloutta. Vuokranantajalla on lisäksi
oikeus maa-ainesten ottoon kiinteistöllään. Vuokranantaja ei kuitenkaan saa ryhtyä
vuokra-alueella sellaisiin toimenpiteisiin, joilla olisi epäsuotuisa tai haittaava vaikutus
tuulivoimatuotantoon tai siihen liittyvään tai tähtäävään toimintaan. Hankkeen edetessä
vuokralainen toimittaa vuokranantajalle kaapelointien ja muiden laitteistojen ja
rakennelmien sijaintitiedot, ja vuokranantaja on kaikessa omassa ja valvonnassaan
olevassa toiminnassa velvollinen olemaan vahingoittamatta ko. kaapelointeja, muita
laitteistoja ja rakennelmia tai niiden toimintaa. Vuokranantaja ei saa rakentaa
tuulivoimatuotantoa haittaavia rakennuksia vuokra-alueelle eikä sallia muiden
tuulivoimaloiden rakentamista vuokra-alueella tai yhtä kilometriä lähempänä
omistamallaan toisella kiinteistöllä, joka sijaitsee tuulivoimapuiston rajojen ulkopuolella.
Vuokranantaja ei myöskään saa harjoittaa vuokra-alueella sellaista toimintaa, josta
aiheutuu vuokralaiselle lisäkustannuksia. Epäselvissä tapauksissa vuokranantaja on
velvollinen pyytämään suunnitellulle toiminnalleen vuokralaisen etukäteisen
suostumuksen.

Vuokranantaja säilyttää vuokra-alueella metsästys- ja kalastusoikeutensa. Vuokralainen
on tietoinen siitä, että vuokranantaja voi luovuttaa metsästys- ja kalastusoikeuksia
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vuokra-alueella. Vuokranantaja vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa siitä, ettei
metsästys- ja kalastustoiminta vuokra-alueella haittaa vuokralaisen tuulivoimatuotantoa
tai siihen liittyvää tai tähtäävää toimintaa. Vuokranantajalla on oikeus ilman korvausta
käyttää vuokralaisen vuokra-alueelle rakentamia teitä. Vuokranantaja on kuitenkin
vastuussa teille vuokranantajan käytöstä aiheutuvista olennaisista vaurioista.

5.2. VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokra-aluetta maanvuokralain (258/1966J 5. luvun
tarkoittamalla tavalla tuulivoimapuiston edellyttämää toimintaa varten. Toimenpiteet
vuokra-alueella käsittävät mm. tuulimittaukset ja mahdollisten mittausmastojen
pystytykset, maaperätutkimukset, tuulivoimapuiston rakentamisen tuulivoimaloineen ja
niihin liittyvine perustuksineen, rakennuksineen sekä muuntamo- ja kytkentäasemineen,
tarvittavine teineen, kaapelikäytävineen ja sähkönsiirtolinjoineen. Kaapeloinnit
toteutetaan ensisijaisesti maan alaisina, ellei tämä teknisten tai taloudellisten syiden
vuoksi ole vuokralaisen kannalta kohtuutonta. Vuokralaisella on oikeus jakaa
tuulivoimapuisto kahdeksi tai useammaksi erilliseksi tuulivoimapuistoksi, jolloin tämän
sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvoitteet kohdistuvat siihen tuulivoimapuistoon,
jonka alueella vuokranantajalta vuokrattu lopullinen vuokra-alue sijaitsee.

Vuokralainen vastaa itse kaikista tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvistä
kustannuksista. Myös tuulivoimapuiston rakentamista edeltävät kustannukset kuten
mittaus-, suunnittelu- ja lupakustannukset vuokralainen kantaa itse. Vuokralainen vastaa
vuokra-alueella omistamiensa tuulivoimapuistoon liittyvien rakennusten ja rakennelmien
kiinteistöveroista kiinteistöverolain mukaisesti, sekä maapohjan kiinteistöverosta niiltä
osin kuin kiinteistövero mahdollisesti kohoaa tuulivoimapuiston johdosta.

Vuokralaisella on oikeus kaataa alustavalta ja lopulliselta vuokra-alueelta puita siten,
kuin se on välttämätöntä tuulivoimapuiston suunnittelussa, rakentamiseen tähtäävässä
toiminnassa ja rakentamisessa. Tämä voi tarkoittaa mm. mittausmastojen pystyttämistä,
tuulivoimaloiden perustamisalueiden tekemistä sekä teiden, rakennusten, rakennelmien,
laitteistojen, sähkökaapeleiden ja sähkölinjojen rakentamista. Kaadettavat puut ovat
vuokranantajan omaisuutta ja kaatamisesta neuvotellaan vuokranantajan kanssa.
Alueesta, jolta vuokralainen kaataa puuston tai jossa alue jää tämän vuokrasopimuksen
mukaisesti vuokra-ajaksi teiden, rakennusten tai tuulivoimaloiden perustus- ja suoja-
alueen alle, maksetaan kertakorvauksena 1000  /ha.

Edellä mainitut korvaukset puuston kaadosta tai alueen käytöstä maksetaan
vuokranantajalle kun kaupallinen sähköntuotanto sähköverkkoon tuulivoimapuiston
ensimmäisellä tuulivoimalalla on aloitettu.

Ennen mittausmastojen pystyttämistä sekä tuulimittausten ja maaperätutkimusten
aloittamista asiasta on neuvoteltava vuokranantajan kanssa. Myös lopullisen
tuulivoimapuiston alueen ulkopuolelle jäävä maa-alue oikeuttaa edellä mainittuihin
korvauksiin.
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Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokranantajan yksityisteitä vuokra-alueelle ja vuokra-
alueella. Vuokralainen myös vastaa tällöin teiden kunnossapidosta ja luovuttaa ne
vuokra-ajan päättyessä vuokranantajalle vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin ne
vuokrattaessa olivat. Vuokralaisella on myös oikeus omalla kustannuksellaan tarvittaessa
leventää ja parantaa vuokra-alueella jo olemassa olevia teitä, jos tuulivoimapuisto niin
edellyttää. Lisäksi vuokralaisella on oikeus rakentaa jokaiselle tuulivoimalalle riittävä
huoltotie. Yhteiseen lukuun pidettävien yksityisteiden käytöstä vuokralainen sopii ko.
tiehoitokunnan kanssa ja järjestäytymättömien teiden käytöstä tien osakkaiden kanssa.

Vuokralaisella on oikeus siirtää tämä vuokrasopimus kokonaisuudessaan tai siinä
mainittuja oikeuksia ja velvollisuuksia osittain vuokranantajaa kuulematta. Jos
vuokrasopimus siirretään esimerkiksi hankkeen rahoitusjärjestelyihin liittyen, tulee
vuokralaisen ilmoittaa tästä kirjallisesti vuokranantajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa
siirrosta.

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta kirjata tämä sopimus, ts. hakea
erityisen oikeuden ja/tai rasitteiden kirjausta vuokraoikeuden sekä tarvittavien
rakennuksiin, rakennelmiin, kaapelointeihin ja käyttöoikeuksiin liittyvien oikeuksiensa
pysyvyyden turvaamiseksi.

6. VUOKRA-ALUEEN LUOVUTUS

Vuokranantaja luovuttaa liitteenä olevassa kartassa määritellyn alustavan vuokra-alueen
sekä myöhemmin määriteltävän lopullisen vuokra-alueen vuokralaiselle
tuulivoimapuiston suunnitteluun ja rakentamiseen tähtäävään toimintaan,
tuulivoimaloiden rakentamiseen tuulivoimatuotantokäyttöön ja laitoksen alasajoa varten
sekä edellisiin liittyvää toimintaa varten. Vuokranantaja luovuttaa vuokra-alueen siinä
kunnossa kuin se luovutushetkellä on. Vuokranantaja vakuuttaa, ettei vuokra-alueella ole
harjoitettu sellaista toimintaa, eikä vuokra-alueella ole säilytetty jätteitä tai aineita, joista
voi aiheutua vuokra-alueen maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Vuokralainen ei ole
vastuussa mistään ennen vuokrakauden alkamista aiheutuneista tai vuokralaisen

toiminnasta johtumattomista ympäristö- tai muista vahingoista kuten esimerkiksi alueen
maapohjan tai pohjavesien mahdollisesta saastumisesta.

7. VUOKRA-AIKA JA SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Vuokra-aika alkaa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä ja on määräaikaisena
voimassa kolmekymmentäviisi (35) vuotta, jonka jälkeen vuokrasopimus on toistaiseksi
voimassa.

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään kahden [2] vuoden
irtisanomisajalla, kuitenkin siten, että vuokrasopimus päättyy vuokranantajan
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irtisanomisoikeuden perusteella aikaisintaan kolmenkymmenen viiden (35) vuoden
määräaikaisen vuokrakauden päättyessä.

Vuokralaisella on milloin tahansa (ml. kolmenkymmenen viiden (35] vuoden
määräaikaisen vuokra-ajan aikana] oikeus irtisanoa tämä sopimus noudattaen yhden (l)
vuoden irtisanomisaikaa. Vuokralaisella on etuoikeus vuokrata vuokra-alue uudeksi
vuokrakaudeksi.

Jos tässä sopimuksessa määritelty kiinteistö rajautuu kokonaisuudessaan lopullisen
vahvistetun tuulivoimapuiston alueen ulkopuolelle, vuokralaisella on kolmen (3)
kuukauden kuluessa tiedon saannista velvollisuus purkaa tämä vuokrasopimus
kirjallisesti välittömin vaikutuksin.

Mikäli 12 kuukauden (tai tarvittaessa maksimissaan 24 kuukauden, jos vuokralainen niin
päättää) tuulimittausten perusteella tuulisuus vuokra-alueella ei ole vuokralaisen arvion
mukaan riittävä projektin jatkokehittämiseen, vuokralainen on kolmen (3) kuukauden
sisällä velvollinen ilmoittamaan tästä vuokranantajalle ja purkamaan vuokrasopimuksen
kirjallisesti välittömin vaikutuksin.

Tuulivoimapuiston rakentamista koskeva investointipäätös on tehtävä seitsemän [7]
vuoden kuluessa tämän vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta ja ensimmäisen
tuulivoimalan rakentaminen on aloitettava yhdeksän (9) vuoden kuluessa tämän
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Jos investointipäätöstä ei ole tehty tai
rakentamista aloitettu em. aikojen puitteissa, eikä vuokralaista ole kohdannut
ylivoimainen este (force majeure], on vuokranantajalla oikeus irtisanoa tämä sopimus
kolmen [3] kuukauden kuluessa edellä mainittujen seitsemän (7) vuoden tai yhdeksän
(9) vuoden ajanjaksojen päättymisestä kahdentoista [12] kuukauden irtisanomisaikaa
noudattaen. Mikäli vuokranantaja ei kuitenkaan käytä tämän kohdan mukaista oikeuttaan
irtisanoa sopimus, vuokranantaja menettää oikeutensa sopimuksen irtisanomiseen edellä
mainittuun perusteeseen vedoten.

Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure] luetaan mm. tuulivoimapuiston rakennuslupien
myöhästyminen johtuen kaavoituksesta tai muusta viranomaistoiminnasta tai
valituksista, sekä uusiutuvan energian syöttötariffikiintiön täyttyminen siten, ettei
tuulivoimapuistoa saada syöttötariffin piiriin kokonaisuudessaan. Rakentamisen
aloittamisajankohdalla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
aloittamisilmoituksen tekemisajankohtaa.

8. VUOKRAN MÄÄRÄYTYMINEN JA MAKSAMINEN

Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle yhden (l) euron kiinteätä
indeksikorotuksista riippumatonta vuotuista vuokraa [jäljempänä nimellisvuokraj
kultakin sopimuskauden täydeltä kalenterivuodelta. Nimellisvuokra maksetaan
ensimmäisen kerran takautuvasti ensimmäisen tuulivoimaloiden lukumäärään ja pinta-
alaan perustuvan vuokran maksun yhteydessä, ja tämän jälkeen vuosittain.
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Tuulivoimapuistosta maksettava kokonaisvuokra Qäljempänä kokonaisvuokra]
määräytyy rakennettujen tuulivoimaloiden yhteenlasketun nimellistehon perusteella.
Yksittäisen tuulivoimalan vuokran määrä on vähintään 3900  /MW/kalenterivuosi, jota
kuitenkin korotetaan hankkeen alussa suoritettavien tuulimittausten perusteella
seuraavasti.

Mikäli alueella 12 kuukauden (tai maksimissaan 24 kuukauden] tuulimittausten
perusteella tehty vuotuinen tuuliarvio (keskituulen keskiarvo korkeudella 230 m
merenpinnasta] on suurempi kuin 6,5 m/s, korotetaan vuokran määrää 70

 

/MW/kaIenterlvuosi jokaista 0, 1 m/s tuulenlisäystä kohden.

Esimerkiksi jos tuulivoimalan nimellisteho on 3 MW ja mitatun tuulen määrä on 7,0 m/s,
kokonaisvuokran määrä on 3 x 3.900+3 x 70 x 5=12. 750 / tuulivoimala/kalenterivuosi.

Vuokranantajalle maksettavan vuokran suuruus määräytyy sen mukaan,

p] kuinka monta tuulivoimalaa sijoittuu vuokranantajalta vuokrattavalle lopulliselle
vuokra-alueelle; ja
(ii) kuinka suuri on vuokranantajalta vuokratun lopullisen vuokra-alueen suhteellinen
osuus koko tuulivoimapuiston lopullisesta alueesta.

Tuulivoimapuiston jäljempänä määritellystä kokonaisvuokratulosta maksetaan sellaiselle
kiinteistönomistajalle, jonka vuokraamalla maalla sijaitsee yksi tai useampi tuulivoimala,
2700  /MW/kaIenterivuosi.

Esimerkiksi jos kiinteistönomistajalta vuokratulla alueella sijaitsee kaksi 3 MW:n
tuulivoimalaa, maksetaan hänelle tällä perusteella 2 x 3 x 2.700=16.200
euroa/kalenterivuosi.

Jäljelle jäävästä vuokratulosta jyvitetään kullekin tuulivoimapuiston vuokranantajalle se
suhteellinen osuus, joka vastaa vuokranantajalta vuokratun lopullisen vuokra-alueen
pinta-alan osuutta koko lopullisen tuulivoimapuiston pinta-alasta.

Esimerkiksi jos koko tuulivoimapuiston lopullinen pinta-ala on 1.000 hehtaaria ja
vuokranantajalta vuokrattavan lopullisen vuokra-alueen pinta-ala on 250 hehtaaria saa
vuokranantaja 25 % koko tuulivoimapuistolle määräytyvästä kalenterivuosittaisesta
vuokrasta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty tuulivoimaloiden sijainnin ja lukumäärän
perusteella maanomistajille maksettava 2700 euroa/MW/kalenterivuosi.

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin käyttäen peruslukuna vuoden 2011
kuukausien keskiarvoindeksiä. Korvauksen määrä tarkistetaan vuosittain helmikuussa
vertaamalla kuluvan kyseisen vuoden tammikuun indeksilukua vuoden 2011
keskiarvoindeksiin. Ensimmäisen kerran korvauksen määrää tarkistetaan vuoden
kuluttua maksuvelvollisuuden alkamisesta lukien. Jos elinkustannusindeksin laskeminen
lopetetaan, korvauksen laskennassa käytetään toista vastaavanlaista indeksiä.
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Kuhunkin yksittäiseen tuulivoimalaan liittyvä vuokranmaksuvelvollisuus alkaa, kun
kyseinen tuulivoimala liitetään sähköverkkoon ja alkaa tuottaa sähköä kaupallisessa
tarkoituksessa Qäljempänä käyttöönotto). Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli vain osa
tuulivoimapuiston tuulivoimaloista on käyttöönotettu, maksetaan kaikille
tuulivoimapuiston vuokranantajille se osuus heille tämän kohdan 8 mukaisesti
allokoitavasta kokonaisvuokrasta, joka vastaa käyttöönotettujen tuulivoimaloiden
osuutta kaikista tuulivoimaloista. Vuokra maksetaan kalenterivuosittain. Selvyyden
vuoksi todetaan, että ensimmäiseltä kalenterivuodelta maksetaan osuus vuokrasta, joka
vastaa käyttöönoton jälkeisien täysien kalenterikuukausien lukumäärää jaettuna
kahdellatoista (12).

Vuokralaisen tulee suorittaa vuotuinen vuokranmaksu kalenterivuotta seuraavan vuoden
20. maaliskuuta mennessä. Vuokranmaksun mahdollisesti viivästyessä vuokralainen on
velvollinen suorittamaan vuokranantajalle korkolain mukaista korkoa. Jos vuokranmaksu
viivästyy yli vuodella, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään
välittömästi. Purkamisen edellytyksenä on kuitenkin, että vuokranantaja on ensin
kirjallisesti huomauttanut vuokralaista vuokranmaksun viivästymisestä, eikä
vuokralainen ole suorittanut maksamatta olevaa vuokraa 60 päivän kuluessa em.
huomautuksesta.

9. KORVAUSVASTUUT

Vuokralainen vastaa vuokra-alueella tuulivoimatuotannosta ja siihen liittyvistä
toiminnoista vuokranantajalle aiheutuvista välittömistä vahingoista. Vuokranantaja
vastaa vuokra-alueella omasta toiminnastaan vuokralaiselle aiheutuvista vahingoista.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä maanvuokrasopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti
ratkaisemaan sopimusosapuolten välisillä neuvotteluilla, mutta mikäli
yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan kiinteistön sijaintipaikan
käräjäoikeudessa.

11. VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Vuokrasopimuksen päättyessä on vuokralainen velvollinen omalla kustannuksellaan
purkamaan ja viemään pois tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät laitteet ja
rakennelmat sekä maisemoimaan alueen. Vuokralaisella on oikeus jättää tuulivoimalan
betoniperustus paikoilleen, mutta tältä osin on suoritettava kohtuullisia
maisemointitoimenpiteitä. Rakennetut tiet, maakaapelit, kaapelikäytävät, sähkölinjat
jäävät vuokra-alueelle, ellei muuta ole sovittu. Vuokralainen on lisäksi velvollinen omalla
kustannuksellaan poistattamaan kiinteistötietojärjestelmään tehdyt merkinnät.
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Maisemointi ja sovitut toimenpiteet tulee toteuttaa vuoden kuluessa vuokrasopimuk
päättymisestä.

:sen

12. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Sopimuksen molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisen osapuolen
liikesalaisuudetta! tähän rinnastettavat tiedot sekä tämän sopimuksen sisällön, ellei tästä
sopimuksesta muuta johdu.

13. SOPIMUSKAPPALEET, AIEMMAT SOPIMUKSET JA VOIMAANTULO

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi
vuokralaiselle. Tämä sopimus korvaa (ilman mitään erillistä irtisanomista tai ilmoitusta
päättymisestä) kaikki osapuolten väliset samaa aluetta kokonaan tai osittain koskeneet
aiemmat maanvuokrasopimukset tai käyttöoikeussopimukset [sekä kirjalliset että
suulliset sopimukset).

Sopimus tulee voimaan kummankin osapuolen allekirjoitettua sen.

SOMEROLLA -? . ̂  . 2012

Vuokranantaja^

t^i^/L$--^t-^^'^_<
Megatuuli Oy
Marko Sihvonen

Someron
Asko Ojakoski

kirkkoherra

^7< ̂ ~^~
Liitteet: fr, '-u-!. ^li:;. ''~

Liite l: Alustavan vuokra-alueen kartta

Liite 2: Alustavan tuulivoimapuiston kartta
Liite 3: Lopullisen vuokra-alueen kartta (lisätään, kun alue on lopullisesti määritelty)
Liite 4: Lopullisen tuulivoimapuiston kartta [lisätään kun alue on lopullisesti määritelty)
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Tuomiokapituli

Aika 08.08.2012 klo 12.15
Paikka Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

14/2012

Jäsenet

Muut läsnä-
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Matti Repo
Olli Hallikainen

Jonna Juutilainen

Ari Hukan

Ari Rantavaara

Riitta Alaja
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Anna-Kaisa

Immonen
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piispa, puheenjohtaja
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puheenjohtaja
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TAMPEREEN
HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULI

PÖYTÄKIRJANOTE

Asia <2012-00286>
Päättäjä Tuomiokapituli
Päätöspäivä 08.08.2012
Pykälä 342

342 §
<2012-00286> Maanvuokrasopimus, Someron seurakunta
Esittelijä: Lakimiesasessori Jonna Juutilainen

Someron seurakunnan kirkkovaltuusto on 23. 5.2012 § 14 päättänyt hyväksyä
maanvuokrasopimuksen Megatuuli Oy:n kanssa. Kirkkovaltuuston kokous on ollut laillinen
ja päätösvaltamen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 30.5.2012
alkaen. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole valitettu tuomiokapituliin.

Maanvuokrasopimuksessa on kyse n. 68,6 hehtaarin suuruisen alueen vuokraamisesta
Someron kaupungin Joensuun kylästä Megatuuli Oy;lle osaksi laajempaa tuulivoimapuistoa.
Vuokra-aika on 35 vuotta. Alueen nimellisvuokra on l euro vuodessa. Sen lisäksi vuokraa

maksetaan sen mukaan, kuinka monta tuulivoimalaa sijoittuu vuokranantajalta vuokrattavalle
lopulliselle vuokra-alueelle, ja kuinka suuri on vuokranantajalta vuokratun lopullisen
vuokra-alueen suhteellinen osuus koko tuulivoimapuiston lopullisesta alueesta. Vuokran
määräytymisperosteet esitetään vuokrasopimuksessa. Vuokran määrä on sidottu
elinkustannusindeksiin.

Maanvuokralain 73 §:n mukaan muussa maanvuokrassa vuokrasopimus on tehtävä
määräajaksi, enintään sadaksi vuodeksi, tai toistaiseksi. Jos vuokrasopimuksessa ei mainita
vuokra-aikaa, katsotaan sopimus tehdyksi toistaiseksi.

Päätöksen alistaminen perustuu kirkkolain 14 luvun 4 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan
kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi. Kirkkolain 24 luvun 2 §:n l momentin mukaan, jollei vahvistettavaksi
alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen
toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastainen ja jollei se myöskään ole
qiätarkoituksenmulcainen, se on vahvistettava.

Lisätiedot: lakimiesasessori Jorma Juutilainen, sähköposti: jorma. juutilainen@evl. fi

Päätösehdotus:

Tuomiokapituli vahvistaa KL 14:4 §:n 2 momentin nojalla Someron seurakunnan
kirkkovaltuuston 23. 5.2012 § 14 tekemän päätöksen, joka koskee n. 68,6 hehtaarin suuruisen
alueen vuokraamista 35 vuoden ajaksi Megatuuli Oy:lle.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.
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Muutoksenhaku:

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan saa hakea muutosta.

Toimenpiteet:
Pöytäkirjanote Someron seurakunnan Idrlckoneuvostolle.
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LUONNOS 13. 4. 2022

TÄMÄ MUUTOSSOPIMUS ("Muutossopimus") on allekirjoitettu
("Allekirjoituspäivä") seuraavien osapuolten välillä:

_. päivänä kuuta 2022

(1)

(2)

TAUSTA

(A)

(B)

(C)

1

1.1

Someron seurakunta (y-tunnus: 0205855-6) ("Vuokranantaja"); ja

Ilmatar Somero Oy (y-tunnus: 2442140-8) ("Vuokralainen").

Vuokranantaja ja Vuokralainen yhdessä "Osapuolet" ja kumpikin erikseen "Osapuoli".

Vuokranantaja omistaa kiinteistön nro 761^)07-1-448 ("Kiinteistö").

Vuokranantaja ja Vuokralainen ovat 3 syyskuuta 2012 allekirjoittaneet Kiinteistöä
koskevan maanvuokrasopimuksen ("Sopimus").

Tämän Muutossopimuksen tarkoituksena on sopia Sopimuksen muuttamisesta tässä

Muutossopimuksessa sovituin ehdoin.

MUUTOKSET

Kirjaamisoikeus

Tällä Muutossopimuksella muutetaan Sopimuksen kohdan 5. 2 kahdeksas kappale
kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Vuokralaisella on oikeus kirjata tämän sopimuksen mukainen vuokraoikeutensa ja muut
sopimuksen mukaiset oikeutensa kiinteistörekisteriin maakaaren (540/1995) 14 luvun
mukaisesti.

Osapuolten tarkoituksena on, että Vuokralainen kirjaa tämän sopimuksen mukaiset

vuokraoikeutensa parhaalla etusijalla ja Vuokralaisella on tarpeen vaatiessa oikeus

neuvotella kaikkien muiden Vuokrakohteeseen kohdistuvien oikeuksien haltijoiden
kanssa etusijan muuttamisesta Vuokralaisen eduksi. Vuokranantaja on tietoinen edellä

mainitusta oikeudesta ja sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että Vuokralaisen tämän

kohdan mukaiset oikeudet toteutuvat, esimerkiksi allekirjoittamalla kirjallisen
suostumuksen tai vaadittavat valtakirjat Vuokralaisen hyväksi. Lisäksi Vuokranantaja
antaa tällä sopimuksella suostumuksensa parhaalle etusijalle kirjaamiselle ja valtuuttaa
Vuokralaisen tekemään tarvittavat toimenpiteet ja hakemaan tarvittavat suostumukset
Vuokranantajan puolesta etusijajärjestyksen muuttamiseksi edellä esitetyllä tavalla.

Vuokralaisella on [isäksi oikeus kirjata omistusoikeutensa omistamiinsa Vuokrakohteella

sijaitseviin rakennuksiin, rakennelmiin, koneisiin ja laitteisiin maakaaren 14 luvun

mukaisesti. Vuokralainen vastaa tässä kappaleessa tarkoitettujen kirjausten tekemisestä

ja niistä aiheutuvista kustannuksista."
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1.2

1.3

Vuokra-aika

Tällä Muutossopimuksella muutetaan
kokonaisuudessaan seuraavasti:

Sopimuksen kohta 7 kuulumaan

"Vuokra-aika alkaa tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja jatkuu määräaikaisena 31
joulukuuta 2063 saakka.

Vuokralaisella on milloin tahansa oikeus irtisanoa tämä sopimus noudattaen yhden (1)
vuoden irtisanomisaikaa mikäli tuulivoimapuiston kehittäminen, rakentaminen tai operointi
muodostuu taloudellisesti tai teknisesti toteuttamiskelvottomaksi tai kohtuuttomaksi

johtuen esimerkiksi siitä, että tuulivoimapuiston toteuttamiseksi tarvittavia kaavoja tai
muita viranomaislupia ei lainvoimaisesti myönnetä tai ne myönnetään olennaisesti
suunnitellusta poikkeavin ehdoin, tuulivoimapuistolle ei saada turvattua riittävää
verkkoliityntää, tuulivoimapuiston edellyttämiä maa-alueita ei saada turvattua
maanvuokrasopimuksilla tai muilla käyttöoikeussopimuksilla, tuulivoimapuiston
toteuttamiseksi ei saada turvattua tarvittavaa ulkopuolista rahoitusta, tuulivoimapuiston
operoinnille asetetaan rajoituksia viranomaismääräyksin, taikka tuulivoimapuiston
kustannukset muista vastaavista syistä osoittautuvat kohtuuttomiksi.

Tuulivoimapuiston rakentamista koskeva investointipäätös on tehtävä 31 joulukuuta 2023
mennessä ja ensimmäisen tuulivoimalan rakentaminen on aloitettava 31 joulukuuta 2026
mennessä. Jos investointipäätöstä ei ole tehty tai rakentamista aloitettu em. aikojen
puitteissa, eikä Vuokralaista ole kohdannut ylivoimainen este (force majeure), on
Vuokranantajalla oikeus irtisanoa tämä sopimus kolmen (3) kuukauden kuluessa edellä
mainittujen 31 joulukuuta 2023 tai 31 Joulukuuta 2026 päättyvien ajanjaksojen
päättymisestä kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli
Vuokranantaja ei kuitenkaan käytä tämän kohdan mukaista oikeuttaan irtisanoa sopimus
edellä mainittujen määräaikojen sisällä, Vuokranantaja menettää oikeutensa sopimuksen
irtisanomiseen edellä mainittuihin irtisanomisperusteisiin vedoten.

Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) luetaan mm. tuulivoimapuiston rakennuslupien
myöhästyminen johtuen kaavoituksesta tai muusta viranomaistoiminnasta tai valituksista.
Rakentamisen aloittamisajankohdalla tarkoitetaan maankäyttö-ja rakennuslain mukaisen
aloittamisilmoituksen tekemisajankohtaa."

Vuokran määräytyminen ja maksaminen

Tällä Muutossopimuksella muutetaan Sopimuksen kohdan 8 kaksi ensimmäistä
kappaletta kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokranantajalle yhden (1) euron kiinteätä
indeksikorotuksista riippumatonta vuotuista vuokraa ("Nimellisvuokra") kultakin
sopimuskauden täydeltä kalenterivuodelta. Nimellisvuokra maksetaan ensimmäisen
kerran takautuvasti ensimmäisen tuulivoimaloiden lukumäärään ja pinta-alaan

perustuvan vuokran maksun yhteydessä, ja tämän jälkeen vuosittain.

Vuokralaisen Vuokranantajalle maksettava lopullinen vuokra perustuu laskennalliseen
tuulivoimapuistosta maksettavaan kokonaisvuokraan ("Kokonaisvuokra"), joka
määräytyy tässä sopimuksessa tarkoitetulle lopulliselle tuulipuistoalueelle rakennettujen

2(4)
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tuulivoimaloiden yhteenlasketun nimellistehon perusteella. Yksittäisen tuulivoimalan
vuokran määrä on vähintään 3900  /MW/kalenterivuosi, jota kuitenkin korotetaan
hankkeen alussa suoritettavien tuulimittausten perusteella seuraavasti."

Tällä IVIuutossopimuksella lisätään myös Sopimuksen kohdan 8 viimeisen kappaleen
jälkeen seuraava kappale:

"Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kohdan 8 mukaan suoritettava vuokra ja vuokran
määräytyminen koskevat vain Osapuolten välistä vuokrasuhdetta, eikä niillä ole
vaikutusta muiden lopullisen tuulivoimapuiston alueella sijaitsevien kiinteistöjen vuokrien

määräytymiseen."

MUUTOSSOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Tämä Muutossopimus tulee voimaan Allekirjoituspäivänä.

El MUITA MUUTOKSIA

Tällä Muutossopimuksella muutetaan vain edellä nimenomaisesti mainittuja Sopimuksen
ehtoja ja kaikilta muilta osin Sopimuksen alkuperäiset ehdot jäävät muuttumattomina
voimaan.

SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Tähän Muutossopimukseen sovelletaan Sopimuksen kohtia 10 (erimielisyyksien
ratkaiseminen) ja 12 (salassapitovelvollisuus).

SOPIMUSKAPPALEET

Tämä Muutossopimus on laadittu kolmena (3) alkuperäisenä kappaleena, yksi (1)
kummallekin Osapuolelle ja yksi rekisteriviranomaiselle.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
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VUOKRANANTAJA
Someron seurakunta

Nimi:

Asema:

VUOKRALAINEN
Ilmatar Somero Oy

Nimi:

Asema:
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Liite 4

Someron seurakunta

Kirkkovaltuusto
25. 5. 2022 §11

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 päätös
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: 1-3, 9-12

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta
hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

2. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollJsvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset
kynnysarvot ilman an/onlisäveroa 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).

3. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

3 VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA

3 a Kirkollis-ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella,

Valitusviranomainen ja yhteystiedot;

. Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: tyrk^LL hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
lntps://as_!q!nt!2. akeus. fi/hal!intotuomiotstuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 4, 5, 6, 8

hlallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

'^- ^

Liitetään pöytäkirjaan



Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

. Turun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät 7

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku. tuomiokapjtuli@evl_fi

. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802350
Sähköposti: kirkkohallitus@e\/Lfi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallisia 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.

4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN 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
- vaatimuksen 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 päätöksen 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
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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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 miljoona euroa ja 6 140  ,
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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