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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    22.01.2020 
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Kuntayhtymän hallitus § 1 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 1 

  

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 2 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 2 

  

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Pekka Selenius ja Sari 

Rautiainen.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Selenius ja Sari Rautiainen.  
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Kuntayhtymän hallitus § 3 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 3 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2020 6 

     

 

Kuntayhtymän hallitus § 4 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen 17.12.2019 päätösten täytäntöönpano 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 4 

  

 Kuntalain 96 §:ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) 

päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: 

 

 "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt 

toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen 

on jätettävä  päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 

yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." 

 

 Yhtymäkokouksessa 17.12.2019 on tehty mm. seuraavat päätökset: 

  - § 29 Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman 

hyväksyminen 

 - § 30 Lainanottovaltuudet vuonna 2020 

 - § 31 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta 

vuodeksi 2020 

 - § 32 Eron myöntäminen Jani Lauanteelle kuntayhtymän 

tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.  

 

Kj.  Todettuaan, että yhtymäkokouksen 17.12.2019 päätökset pykälien 29-32 

osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene 

yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, 

kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. 
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Kuntayhtymän hallitus § 5 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 5 

  

 Yhtymäkokous on 17.12.2019 käsitellyt vuoden 2020 talousarvion, jossa 

kuntayhtymän tavoitteiden sitovuustasona on vuosikate ja tilikauden tulos. 

Talousarvioon sovelletaan nettositovuutta. Tällöin Etelä-Savon 

kampuskiinteistöt kuntayhtymän menojen ja tulojen erotus on sitova 

yhtymäkokoukseen nähden. 

 

Kj Hallitus vahvistaa kuntayhtymän käyttösuunnitelman vuosikatteen yhteensä

 + 2.205.050,00 euroa ja tilikauden tuloksen + 21.345,00 

euroa.  

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 6 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen vuosittain päätettävät asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 6 

  

 Hallituksen on vuosittain tai tarvittaessa pitemmäksi aikaa päätettävä 

asioista, jotka hallintosäännössä todetaan hallituksen määrittelemiksi. 

Tällaisia asioita ovat mm: pienhankintaraja poistolaskennan pohjaksi, 

viranhaltijapäätösten raja,  luotollisen shekkitililimiitin käyttö, irtaimen 

omaisuuden myynnin rajat, vahingonkorvaamisen enimmäismäärä, 

saatavien poistamisen enimmäismäärät, kokouskutsun lähettämistapa, 

pöytäkirjan nähtävänäpidon aika ja paikka ja varmentajien nimeäminen 

asiakirjojen allekirjoittamiseen. 

 

Esitys, Kj Pienhankintarajaksi, jota pienemmät hankinnat kirjataan suoraan kuluksi 

esitetään 30.000 euroa. 

 

 Viranhaltijapäätökset on tehtävä yli 5.000 euroa suuruisista hankinnoista.  

 

 Kuntayhtymän johtaja käyttää harkintansa mukaan kuntayhtymän 

luotollista shekkitililimiittiä.  

 

 Irtaimen omaisuuden myynnin rajaksi esitetään 50.000 euroa, jonka 

puitteissa kuntayhtymän johtaja voi päättää myynnistä. 

 

 Kuntayhtymän korvattavaksi määrätyn vähingon enimmäismäärä, josta 

kuntayhtymän johtaja voi päätää, esitetään 20.000 euroa. 

 

 Saatavien poistamisen enimmäismääräksi, jonka kuntayhtymän johtaja voi 

päättää, esitetään kertatapahtumana 5.000 euroa ja vuodessa kaikki 

yhteensä enintään 30.000 euroa. 

 

 Kokouskutsujen esittämistavaksi esitetään postittaminen ja sähköpostitse 

lähettäminen hallintosäännön määräämissä aikarajoissa. Kumpikin tapa 

yksin on riittävä kutsuksi. 

 

 Pöytäkirjat pidetään nähtävillä kokousta seuraavana toisena maanantaina, 

N-rakennuksessa, Prikaatinkatu 3, klo 9.00-15.00. 

 

 Esitetään hallituksen nimeämäksi allekirjoituksen varmentajaksi 

talouspäällikkö Emilia Matiskainen. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 7 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

PTS-suunnitelmat 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 7 

  

 Tarkastuslautakunnan esityksestä kampuskiinteistöt on laatinut vuoden 

 2019 alussa kiinteistökohtaiset PTS-suunnitelmat. Tämä mahdollistaa 

 ennakoivasti kiinteistöjen pitemmän aikavälin liittyvät laajemmat 

 korjaustoimenpiteet. Kiinteistökortit liitteenä. 

 

Esitys, Kj Esitetään tietoon saatetuksi 2020 päivitetyt PTS-suunnitelmat. 

 

Päätös Esitettiin tietoon saatetuksi 2020 päivitetyt PTS-suunnitelmat. 
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Kuntayhtymän hallitus § 8 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kylmälaitehuoltopuitesopimus vuosille 2020-2021 + optiot vuosille 2022-2023 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 8 

  

 Kevään 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja Savonlinnan 

kampuksen kylmälaitehuolto puitesopimus vuosille 2020-2021 + optio 

vuosille 2022-2023.  

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt on pyytänyt tarjoukset julkisten hankintojen  

ilmoituskanavassa (Hilma). Ilmoitus on julkaistu 18.12.2019 ja tarjousten 

jättöaika päättyi 20.12.2019.  

 

Esitys, Kj. Päätetään valita kylmälaitehuoltajaksi Mikkelin kampukselle ja 

Savonlinnan kampukselle: Huurre Finland Oy, tuntiveloitushinta 47,50 

euroa, alv 0%. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 10 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Urpolan koulun väistötilat 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 9 

  

 Mikkelin kaupunki on tiedustellut Kampuskiinteistöiltä tiloja Urpolan 

koulun väistötiloiksi. N-rakennuksen C-osasta voidaan vapauttaa 

väistötiloiksi sen 1. kerros osittain, 2. kerros kokonaan ja 3. kerros osittain 

sekä B-osan 3. kerros. Lisäksi on rakennettava luokkatiloja tilaelementeistä 

piha-alueelle. 

 

 Muita tarvittavia tiloja ovat ruokailutilat ja liikuntatilat. Molempia on 

kampusalueella, mutta niiden käytöstä on sovittava ammattikorkeakoulun 

kanssa. Kaikki tilat ovat yhtenäisellä autottomalla alueella. Koulun piha-

alue rajataan aidalla. Lähistöllä on turvallisen kävelymatkan päässä valmiit 

linja-autopysäkit. Henkilöautolla tuotavia koululaisia varten on mahdollista 

rakentaa jättöalue Prikaatinkadun varteen. 

 

 N-rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tilat peruskorjataan. 3. kerroksen tilat on 

jo aikaisemmin peruskorjattu. Tilojen peruskorjaus oli suunnittelussa jo 

aikaisemmin, mutta toteuttamalla peruskorjaus nyt, saadaan varmistettua 

tilojen kunto ja toimivuus. Peruskorjauksen kuoletusaika on noin 20 vuotta 

ja tästä kohdistuu väistötilojen kustannukseksi se aika, jolloin tilat ovat 

tässä käytössä. Ne kustannukset, jotka kohdistuvat kouluksi muuttamiseen 

ja joilla ei ole vaikutusta sen jälkeisenä aikana, on kuolettava kokonaan 

väistötiloina toimimisen aikana. 

 

 Tarvittavat lisätilat tehdään tilaelementeistä rakennettavana viipalekouluna. 

Piha-alueelle rakennetaan 5-6 luokkaa sekä myös käsitöiden ja teknisten 

töiden tilat. Kaikkien tilojen suunnittelu on tehty yhteistyössä Urpolan 

koulun kanssa. 

 

 N-rakennuksessa on koulun käyttöön tulevia tiloja n. 1.126 m2. 

Viipalekouluun tulee tiloja n. 631 m2. Tilojen kokonaispinta-ala on n. 

1.757 m2. Tilat rakennetaan koulutiloiksi halutulla luokka- ja huonejaolla. 

Tiloja ei kalusteta eikä rakennuttaja hanki niihin koulutyön vaatimia 

varusteita eikä laitteita. 

 

 Vuokra sisältää tilat, lämmön ja kiinteistöhuollon. Vesi ja sähkö laskutetaan 

erillismittauksen mukaan. Vuokralainen hankkii tietoliikenneyhteydet ja 

siivouksen. Ammattikorkeakoululta tarvittavista liikunta- ja mahdollisista 

muista tiloista vuokralainen sopii erikseen ammattikorkeakoulun kanssa. 

Samoin ruokailun järjestämisestä on sovittava ammattikorkeakoulun 

kanssa. 

 

 Vuokran suuruus on vuokra-ajan alkaessa 19,90 eur/m2/kk (alv 0%) 

koskien kaikkia vuokrattavia tiloja. Vuokra sidotaan 

elinkustannusindeksiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 10 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Vuokra-aika alkaa 20.7.2020 tai muuna erikseen sovittavana päivänä. 

Vuokra-aika kestää vähintään 36 kuukautta. Vuokralaisella on 

mahdollisuus jatkaa vuokralla oloa 12 kuukauden jaksoissa. Jokaisesta 12 

kk:n jatkoajasta on ilmoitettava viimeistään edellisen vuoden lopussa. 

 

 N-rakennuksen C-osan 1. ja 2. kerrosten purku-urakan tarjousten jättöaika 

on 24.1.2020. Purku-urakan jälkeen tehdään rakennustyöt eri urakalla n. 

1.4.2020 alkaen. 

 

 Hankkeen aikataulu on kriittinen eikä kestä lykkäystä. Tiloja on päästävä 

korjaamaan viimeistään 1.2.2020, jotta tilat valmistuisivat ajoissa. 

Pienimuotoiset muutokset korjaussuunnitelmaan ovat vielä mahdollisia 

helmi-maaliskuussa 2020. 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan N-rakennuksen muutostöitä ja 

viipalekoulun rakentamista Urpolan koulun väistötiloiksi. Kuntayhtymän 

johtaja valtuutetaan tekemään tarjousten perusteella sopimukset: 

 - viipalekoulun tilojen vuokraamiseksi  

 - purku-urakan toteuttamiseksi enintään 300.000 euroon asti. 

 

 Päätös rakennusurakan toteuttajasta tehdään myöhemmin. 

 

Muutettu esitys, Kj  Kuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan N-rakennuksen muutostöitä ja 

viipalekoulun rakentamista Urpolan koulun väistötiloiksi. Kuntayhtymän 

johtaja valtuutetaan tekemään tarjousten perusteella sopimukset: 

 - viipalekoulun tilojen vuokraamiseksi  

 - purku-urakan toteuttamiseksi enintään 300.000 euroon asti. 

  

 Väistötiloista pitää olla allekirjoitettu vuokrasopimus ennen hankkeeseen 

ryhtymistä. 

 

Päätös rakennusurakan toteuttajasta tehdään myöhemmin. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymä ryhtyy toteuttamaan N-rakennuksen muutostöitä ja 

viipalekoulun rakentamista Urpolan koulun väistötiloiksi. Kuntayhtymän 

johtaja valtuutetaan tekemään tarjousten perusteella sopimukset: 

 - viipalekoulun tilojen vuokraamiseksi  

 - purku-urakan toteuttamiseksi enintään 300.000 euroon asti. 

  

 Väistötiloista pitää olla allekirjoitettu vuokrasopimus ennen hankkeeseen 

ryhtymistä. 

 

 Päätös rakennusurakan toteuttajasta tehdään myöhemmin. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 10 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 10 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne.  
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Kuntayhtymän hallitus § 11 22.01.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 22.01.2020 § 11 

  

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita.  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

   Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

   kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa;  

   pykälät (1-3, 10) 

   

   Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (4-9, 11) 

 

 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 

 muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.  

 

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen 

 saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-

 suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. 

  

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 

 50100  Mikkeli. 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen  

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan 

 jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 

 kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie-

 doksisaantitodistukseen merkittynä aikana 

 

   Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

 joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi-

 kaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

3 VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

 muksen 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. 

 

Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus,  

 PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 

 70101 Kuopio 

 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitusaika 30 päivää 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika – päivää 

 

 

Valituskirja 

 Valituskirjassa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 - päätös, johon haetaan muutosta 

 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

 - muutosvaatimuksen perusteet 

 

 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

 Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 

 ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi-

 keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luet

 tava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

 valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät-

 tymistä. 

 

Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu 

 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

 suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-

 sua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä 

 asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.  

  

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 

 

  Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä pe-

rusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain 

(1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön 

tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti 

(HankintaL 20 - 128 §). 

 

  Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh-

dokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian 

saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, 

jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 

 

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekir-

joitettava. 

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankin-

tayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 

markkinaoikeudessa. 

 

Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa 

säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. 

Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) 

eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 

hankinnoista annetun lain vastainen. 

 

  Markkinaoikeuden yhteystiedot 

   Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300,  faksi 010 364 3314,    

   sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

 

 


