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15 §

Pienet sähkötyöt vuodelle 2016

16 §

Pienet pinnoitehankinnat vuodelle 2016

17 §

Toimintaympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015

18 §

Posion kunnan käyttöpaikkojen sähkönhinnan kiinnityksen
hyväksyminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta.

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä
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Nro 2/2016
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KOKOUSAIKA

Perjantai 26.02.2016 klo 10.00 – 10.45

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Luksua Terttu
Määttä Pentti

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Huotari Lassi
Määttä Heli

Puheenjohtaja

Maaninka Heikki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Lehtiniemi Olavi
Laurila Kari
Määttä Asta
Karjalainen Ossi

kunnanhallituksen puheenjohtaja
palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä
tilapalveluesimies, asiantuntija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 15 - 18

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Terttu Luksua ja Pentti Määttä
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Heikki Maaninka

Asta Määttä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ____.____.2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terttu Luksua
Pentti Määttä
Toimintaympäristöpalveluissa 4.3.2016
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
26.02.2016
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:6 /2016
15 §

PIENET SÄHKÖTYÖT VUODELLE 2016
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia pienistä sähkötöistä kahdelta paikkakunnalla toimivalta alan toimijalta.
Määräaikaan 03.02.2016 klo 15.00 mennessä tarjouksen jättivät Posion Sähköpalvelu
ja Sähköpalvelu Mustonen Oy.
Tarjoukset:
Posion Sähköpalvelu

Sähköpalvelu
Mustonen Oy

1.1 Asennustyöt, toimitus heti
tai seuraavana päivänä

35,85 €/h

45,00 €/h

1.2 Asennustyöt, toimitusaika
pitempi kuin kohdassa 1.1

35,85 €/h

45,00 €/h

2. Erikoissähkötyöt

65,00 €/h

52,00 €/h

3. Startti

8,00 €/kpl

6,00 €/kpl

4. Matkakulut

0,65 €/km

0,60 €/km

5. Alennus asennus- ja huoltotarvikkeista

20 %

15–30 %

Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %.
Posion Sähköpalvelun yksikköhintatarjous on kokonaisvertailussa halvempi.
Avauspöytäkirja on liitteenä nro 15.1.
Vertailulaskelma liitteenä nro 15.2.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta valitsee kokonaisvertailussa halvimmaksi osoittautuneen
yksikköhintatarjouksen tehneen Posion Sähköpalvelun vuoden 2016 pienten sähkötöiden tekijäksi tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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:5 /2016
16 §

PIENET PINNOITEHANKINNAT VUODELLE 2016
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt tarjousta pienistä eristä pinnoitustarvikkeita vuodelle 2016 vapaasti varikolle toimitettuna viideltä alan yrittäjältä. Tarjoukset pyydettiin
Rovaniemen Väri ja Matto Oy:ltä, Rova - Sisustus Oy:ltä ja Kuusamon Väri ja Sisustus
Oy:ltä. Koillismaan Osuuskaupalta ja Rauta Heikkinen Ky:ltä. Tarjouksen jätti määräaikaan 03.02.2016 klo 15.00 mennessä neljä toimijaa: Rovaniemen Väri ja Matto Oy,
Kuusamon Väri ja Sisustus Oy, Koillismaan Osuuskauppa ja Rauta Heikkinen Ky.
Tarjouksessa ilmoitetuilla määrillä halvimman tarjouksen teki Rovaniemen Väri ja Matto
Oy, 14558,70 € (sis. alv 24 %).
Rovaniemen Väri ja Matto Oy:n vuositarjous on yksikköhinnoiltaan sama kuin vuodelle
2015 lukuun ottamatta huonetilan mattoa, jossa maton laatutasoa on nostettu.
Avauspöytäkirja on liitteenä nro 16.1
Tarjousvertailu on liitteenä nro 16.2
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää, että vuoden 2016 pinnoitemateriaalit pienten hankintojen osalta hankitaan halvimman tarjouksen tehneeltä Rovaniemen Väri ja Matto
Oy:n myymälästä tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin.
Päätös käsittää pienet pinnoitemateriaalihankinnat. Isojen hankintojen osalta pyydetään
hankekohtaiset tarjoukset.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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TOIMINTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015
Kuntalain 115 §:n (410/2015) mukaisesti hallintokuntien tulee esittää selvitys valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa täytyy kertoa niiden asioiden ja hankkeiden toteutumisesta, joista on maininta vuoden 2015 talousarviossa.
Liitteenä olevassa toimintakertomuksessa on tehtäväalueittain esitelty toiminta-ajatus,
toiminnassa tapahtuneet muutokset ja tavoitteiden toteutuminen.
Toimintakertomus on liitteenä nro 17.1., talousarvion toteutumaraportti liitteenä nro 17.2
ja investointiosan toteutuma liitteenä nro 17.3.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy esitetyn toimintakertomuksen vuodelta 2015 ja
esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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POSION KUNNAN KÄYTTÖPAIKKOJEN SÄHKÖNHINNAN KIINNITYKSEN
HYVÄKSYMINEN
Posion kunnan sähköntoimittajaksi ajanjaksolle 1.1.2018 – 31.12.2021 on valittu Enegian esittämä Energia Myynti Suomi Oy hankintasopimuksella. Hankintasopimuksella tarkoitetaan sähkönmyyntisopimusta, jossa sovitaan hintamekanismista ja marginaalista.
Asiakkaan sähköenergian hinta määräytyy Nasdaq OMX Oslo ASA:n sähköpörssissä
kiinnitysajankohdan perusteella. Tuotteen hinta tulee voida asiakkaan halutessa kiinnittää 3-5 erässä/tuote.
Suojauksia kilpailutetun sopimuksen piirissä voidaan tehdä joustavasti kk-, kvartaali- ja
vuosituotteilla. Kvartaali- ja vuosituotteiden osalta kiinnitykset kyseiselle aikajaksolle voidaan tehdään jopa viidessä erässä kerrallaan.
Posion kunta-ryhmän (Posion kunta, Posion Vesi ja Lämpö Oy ja Posion Taika-asunnot
Oy) sopimuksen yhteenlaskettu vuosikulutusarvio on n. 3573MWh, josta Posion kunnan
osuus vuodessa on noin 3027MWh.
Tyypillisimmin hankintoja tehdään vuosituotteella ja kiinnittäen 20–30% kerrallaan, mutta
mahdollisesti myös suuremmissa osissa.
Arvio koko sopimuksen (1.1.2018–31.12.2021) Posion kunnan osuuden arvosta on tällä
hetkellä noin 333 240€, mutta tämä jonkin verran vaihtelee kunnes hinnat on 100 % kiinnitetty.
Yksittäinen tyypillinen kiinnitys (ENOYR-18-tuote, 20 %) olisi tällä hetkellä arvoltaan n.
18 500 €. Suositeltavaa on kuitenkin kiinnittää huomiota hankinnan kokonaisarvoon, sillä
tietyn prosenttiosuuden arvokin varmistuu vasta kun hintasuojaus on 100 % (lopullinen
laskutushinta määräytyy kiinnitysten keskiarvon mukaan).
Kiinnitykset hyväksyvällä taholla tulee olla riittävä päätäntävalta, jotta kulloinkin kannattavaksi nähtävän pituiset ja kokoiset kiinnitykset voidaan toteuttaa.
Posion Vesi ja Lämpö Oy ja Posion Taika-asunnot Oy antavat omien käyttöpaikkojensa
osalta hyväksynnät hinnansuojauksille. Posion Vesi ja Lämpö Oy:n osalta hyväksynnän
antaa Kauko Ylisirniö ja Posion Taika-asunnot Oy:n osalta Kaija Karjalainen.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää valtuuttaa palvelujohtaja Kari Laurilan antamaan
hyväksynnän hinnansuojaukselle Posion kunnan käyttöpaikkojen osalta.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§ 17

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 15,16, 18

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 15,16,18
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 15,16
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen
sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

