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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    27.11.2020 
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Kuntayhtymän hallitus § 95 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 95 

  

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 96 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 96 

  

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Anne Herttuainen ja Olli-

Pekka Kristiansson.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Herttuainen ja Olli-Pekka 

Kristiansson.  
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Kuntayhtymän hallitus § 97 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 97 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Käsitellään Puurakentamisen testauslaboratorio pykälä ensimmäisenä 

asiana. Hallitus hyväksyi muutosesityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 09.07.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 98 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puurakentamisen testauslaboratorio 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 69 

  

 Savonlinnaan on suunniteltu Savonlinnan kaupungin ja Xamkin toimesta 

puurakentamisen testauslaboratoriota. Hanke tulisi olemaan Savonlinnan 

teknologiapuisto Nohevan kuudes vaihe.  

 

 Testauslaboratoriossa voidaan tehdä suuren mittakaavan puu- ja 

hybridirakenteiden fysikaalisia ja säätestauksia. Elementti- ja 

komponenttitakentajat näkevät laboratoriolle suuren tarpeen. Vastaavaa 

laboratoriota ei ole Suomessa. 

 

 Hanke jakaantuu kolmeen osaan: toimitilainvestointiin, 

laboratorioinvestointiin ja kehittämishankkeeseen. Näistä 

toimitilainvestointi liittyy Kampuskiinteistöihin. 

 

 Rakentamisen mahdollisia toteuttajia voisivat olla Savonlinnan kaupunki, 

Savonlinnan Yritystilat Oy tai Etelä-Savon kampuskiinteistöt. Kaikki 

kolme edustavat erilaisia juridisia muotoja. Vaihtoehtoina ovat siis kunta, 

osakeyhtiö ja kuntayhtymä. Hankkeelle on erilaisia 

rahoitusmahdollisuuksia, joiden saantiin vaikuttaa myös vastaanottavan 

toteuttajan juridinen muoto. Rakennus tullaan vuokraamaan 

kokonaisuudessaan Xamkin käyttöön. 

 

 Oheisena on hanketta käsittelevä muistio. 

 

Esitys Hallitus käy keskustelun hankkeesta. 

 

Päätös Hallitus keskusteli aiheesta.  

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 98 

  

 Savonlinnaan suunniteltu puurakentamisen ja testauksen laboratorio on 

edennyt hankesuunnitteluvaiheen loppuun. Hankesuunnitelmassa on 

määritelty toiminnan sisältö sekä sen vaatima rakennushanke. 

 

 Laboratorion toiminta vaatii noin 3.100 m2 kokoisen halli- ja 

toimistorakennuksen. Rakennus tulisi olemaan hybridirakenteinen betoni- 

ja puurakennus. Rakennuksen kustannusarvio on noin 9,5 milj. euroa. 

 

 Hankkeeseeseen odotetaan saatavan maakuntaliitolta EU-lähtöistä avustusta 

50 % eli 4,75 milj. euroa. Saman verran jää rakennuttajalle 

omarahoitusosuutta. Johtuen rahoituksen ehdoista on rakennuttajan oltava 

joko kunta tai kuntayhtymä. 

 

 Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ollessa rakennuttaja tullaan rakennus 

kokonaisuudessaa vuokraamaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 09.07.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 98 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Oy:lle. Vuokrasopimuksen on oltava määräaikainen ja sen vuokratuottojen 

on katettava käyttö- ja muiden kustannusten lisäksi 

rakentamiskustannukset. 

 

 Rakennus tulee olemaan erikoiskohde, joka on suunniteltu vain tätä 

käyttötarkoitusta varten. Kampuskiinteistöt tulee rahoittamaan 

rakentamisen omarahoitusosuuden kokonaisuudessaan lainarahalla. Tämän 

johdosta on rakennukseen kohdistuvan lainan oltava kokonaan kuoletettu 

vuokrasopimuksen päättyessä. Muussa tapauksessa kampuskiinteistöille jää 

hoidettavaksi laina, jolla ei ole varmaa maksajaa. 

 

Esitys Hallitus käy keskustelun hankkeesta. 

 

Päätös Hallitus keskusteli aiheesta ja valtuutti kuntajohtajan Juha Paanilan 

tekemään hankkeen vaatimat rahoitushakemukset.  
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Kuntayhtymän hallitus § 99 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 99 

  

 Hallitukselle on toimitettu seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset: 

  

 E3, 17.11.2020 Päätös - Mikkelin Keilahalli Oy:n vuoden 2019 toukokuun 

vuokran alaskirjaus 

 

Esitys, Pj  Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi 

 esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei hallitus 

 käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin 

 kuntayhtymän johtajan tekemiin päätöksiin. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen olla käyttämättä kuntalain 92 

§:n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan 

tekemiin päätöksiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 100 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lainatarjousten käsittely 1/2020 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 100 

  

 Yhtymäkokous on päätöksessään 17.12.2019 § 30 oikeuttanut 

kuntayhtymän hallituksen ottamaan vuonna 2020 pitkäaikaista lainaa 

investointien rahoittamiseen ja rahoitusjärjestelyihin yhteensä enintään 

3.000.000 euroa yhdessä tai useammassa erässä.  

 

 Edelleen yhtymäkokous on oikeuttanut kuntayhtymän hallituksen 

päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista. 

 

 Eri rahoittajilta on pyydetty tarjoukset 3.000.000 euron lainasta laina-ajalle 

10 vuotta. Tarjoukset on lisäksi pyydetty siten, että korkoriskeihin voidaan 

varautua erilaisin korkosuojauksin. Tarjousten jättöaika päättyi 20.10.2020 

klo 16.00. 

 

Kj Lainatarjoukset ja niiden yhteenveto esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa.  

 

Kj:n päätösesitys hallitukselle 

 

 Hallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oy:ltä kolmen miljoonan (3.000.000) 

euron tasalyhenteisen lainan siten, että laina-aika on 10 vuotta. 

 

 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan 

yksityiskohdista. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hallitus päättää ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä kolmen miljoonan (3.000.000) 

euron tasalyhenteisen lainan siten, että laina-aika on 10 vuotta. 

 

 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan 

yksityiskohdista. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 101 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lisämääräraha vuodelle 2020 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 101 

  

 Mikkelin kaupunki on päättänyt siirtää Urpolan koulun väliaikaisesti. 

Kasarmin kampukselle. Hanketta on valmisteltu yhteisesti kaupungin ja 

Kampuskiinteistöjen välillä syksystä 2019 alkaen. 

 

 N-rakennuksen C-osan 1, 2 ja 3. kerrokset muokattiin opetuskäyttöön 

soveltuviksi lukuun ottamatta 3. kerroksessa olevia toimistotiloja. Lisäksi 

koulun käyttöön tuli B-osan 3. kerros. 

 

 N-rakennuksen C-osa peruskorjattiin muutostöiden yhteydessä. 

Peruskorjauksella varmistettiin rakennuksen terveys ja hyvät olosuhteet. 

Myös kustannusten kannalta peruskorjaus oli edullisinta toteuttaa tässä 

yhteydessä. 

 

 Peruskorjauksen yhteydessä uusittiin C-osan iv-koneet, vaikka näin ei oltu 

alun perin suunniteltu. Koneiden oletettua heikompi kunto paljastui 

korjauksen yhteydessä. Vanhojen koneiden teho ei olisi riittänyt koulun 

ilmanvaihtoon. Samalla jouduttiin myös laajentamaan iv-konehuonetta. 

Aiheutunut peruskorjausluonteinen lisäkustannus oli n. 270.000 euroa. 

 

 Kilpailutettuun urakkasopimukseen liittyvät lisä- ja muutostyöt ovat 

osoittautuneet kalliimmiksi kuin mihin kustannusarvioissa olevalla 

hankevarauksella varauduttiin. Suurimpana syynä ovat olleet vanhoista 

rakenteista löytyneet muutoksia ja korjauksia vaatineet yllättävät asiat. 

Myös hankkeen aikataulu muuttui äärimmäisen tiukaksi, koska Mikkelin 

kaupungin päätöksen teko tapahtui kuukautta sovittua myöhemmin, mikä 

omalta osaltaan vaikutti kustannuksia lisäävästi. Näiden yhteisarvio on 

220.000 euroa. 

 

 N-rakennukseen tehtyjen tilojen lisäksi Urpolan koulu tarvitsi rakennuksen 

pihalle viipalekouluun 5-6 luokkaa. Samoin käsi-ja teknisilletöille tarvittiin 

luokat viipalekouluun. Kampuskiinteistöt toteutti myös viipalekoulujen 

hankkimisen. Parakkien kuljetuksen ja kasaamisen oletettiin kuuluvan 

vuokraan, mutta tästä maksettiin kerralla 140.000 euroa. 

 

 Viime kevään yhtymäkokouksen listaa laadittaessa on myös tapahtunut 

virhe, jolloin on jäänyt käsittelemättä hankkeen ulkoalueita koskeva 

määräraha suuruudeltaan 350.000 euroa. Tämä vaikuttaa osaltaan nyt 

tarvittavaan lisämäärärahaan. Vuokranmäärittelyssä kyseiset kustannukset 

on kuitenkin otettu huomioon ja kokonaisuutena hankeen vuokratulot 

kattavat sille kohdistuvat kulut. 

 

Esitys, Kj Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2020 

lisätään 980.000 euroa N-rakennuksen muutoksiin koulutiloiksi. 

Lisätalousarvio viedään yhtymän 2020 syyskokoukselle päätettäväksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 101 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Päätös Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2020 

lisätään 980.000 euroa N-rakennuksen muutoksiin koulutiloiksi. 

Lisätalousarvio viedään yhtymän 2020 syyskokoukselle päätettäväksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 102 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuttamisen ja valvonan puitesopimus vuodelle 2021 + optio vuodeksi 2022 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 102 

  

 Syksyn 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja 

Savonniemen kampuksen rakennuttamisen ja valvonnan puitesopimus 

vuodelle 2021 + optio vuodeksi 2022. 

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt rakennuttamisen 

ja valvonnan puitesopimuksista tarjoukset vuodelle 2021 + optio vuodeksi 

2022. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.10.2020 julkisten 

hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Tarjousten jättöaika 

päättyi 23.11.2020 klo 12.00. 

 

 Kopiot tarjousten pisteytyksistä ja yhteenvedot esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Esitys, Kj. Lykätään seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös Hyväksyttiin.  
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Kuntayhtymän hallitus § 103 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Suunnittelun puitesopimukset vuosille 2021-2022 + optiot vuosille 2023-2024 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 103 

  

 Syksyn 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja 

Savonniemen kampuksen suunnittelun puitesopimukset vuosille 2021-2022 

+ optio vuosille 2023-2024. 

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt suunnittelun  

puitesopimuksista tarjoukset vuosille 2021-2022 + optio vuosille 2023-

2024. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.10.2020 julkisten 

hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Suunnittelun  

puitesopimusten tarjousten jättöaika päättyi 23.11.2020 klo 12.00.  

 

 1. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien arkkitehtisuunnittelu 2021-2022 + optio 

2023-2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 2. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien rakennesuunnittelu 2021-2022 + optio 

2023-2024 (puitesopimus 2021-2022) 

  

 3. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien LVIA-suunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 4. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien sähkösuunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 5. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien geosuunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 Kopiot tarjousten pisteytyksistä ja yhteenvedot esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Esitys, Kj. Lykätään seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös Hyväksyttiin.  
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Kuntayhtymän hallitus § 104 27.11.2020 

 

 

Urakoinnin puitesopimukset vuosille 2021-2022 + optiot vuosille 2023-2024 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 104 

  

 Syksyn 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kasarmin kampuksen ja 

Savonniemen kampuksen suunnittelun puitesopimukset vuosille 2021-2022 

+ optio vuosille 2023-2024 sekä urakoinnin puitesopimukset vuosille 2021-

2022 + optio vuosille 2023-2024.  

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt suunnittelun ja 

urakoinnin puitesopimuksista tarjoukset vuosille 2021-2022 + optio 

vuosille 2023-2024. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.10.2020 

julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Suunnittelun 

ja urakoinnin puitesopimusten tarjousten jättöaika päättyi 20.11.2020 klo 

12.00.  

 

 1. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien rakennustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 

(puitesopimus 2021-2022) 

 

 2. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien LVI-työt 2021-2022 + optio 2023-2024 

(puitesopimus 2021-2022) 

 

 3. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien sähkötyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 

(puitesopimus 2021-2022) 

 

 4. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien maalaustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 

(puitesopimus 2021-2022) 

  

 Kopiot tarjousten pisteytyksistä ja yhteenvedot esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Esitys, Kj. Toteutetaan edellä mainitut puitesopimukset ja valitaan niihin esitetyt 

urakoitsijat: 

 

 1. Mikkelin alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien rakennustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan 

Saimaan Seudun Erikoisrakentajat Oy, Otarak Oy, Rakennustoimisto Aripe 

Oy, joiden tarjoukset olivat tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat.  

 

 Savonlinnan alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien rakennustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan 

Savonlinnan Rakentajat Oy ja Savonlinnan Saneerauspalvelu Oy, joiden 

tarjoukset olivat tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat.  
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Kuntayhtymän hallitus § 104 27.11.2020 

 

 

 

 2. Mikkelin alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien LVI-työt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan AJ-

Ilmastointi Oy, JP Yhtiöt Oy ja Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, joiden 

tarjoukset olivat tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat.  

 

 Savonlinnan alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien LVI-työt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan 

Savonlinnan LVI-palvelu Oy ja LVI Sioma Oy, joiden tarjoukset olivat 

tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat. 

 

 3. Mikkelin alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien sähkötyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan Arlaine 

Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli 

Oy, joiden tarjoukset olivat tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat.  

 

 Savonlinnan alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien sähkötyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan 

Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Sioma Oy, joiden tarjoukset olivat 

tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat. 

 

 4. Mikkelin alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien maalaustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan Laatu 

Maalauspalvelut Oy ja Maalipinta Meriläinen Oy, joiden tarjoukset olivat 

tarjousvertailussa kokonaisedullisimmat.  

 

 Savonlinnan alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten 

ja investointien maalaustyöt 2021-2022 + optio 2023-2024 valitaan Laatu 

Maalauspalvelut Oy, joiden tarjoukset olivat tarjousvertailussa 

kokonaisedullisimmat. 

 

 Valintaperuste, kun hankinta on alle kansallisen kynnysarvon: 

 Tilaaja voi antaa toimeksiannon suoraan soveltuvimmaksi katsomalleen 

puitesopimustoimittajalle puitesopimuksen ehtojen mukaisesta hankinnasta, 

jos Tilaajan yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo on suunnitellulla 

sopimuskaudella alittaa hankintalaissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon 

tai jos hankintalain 40 ja 41 §:ssä tarkoitetut suorahankinnan perusteet 

täyttyvät.  

 

 Urakoitsijat valitaan yksittäisiin hankkeisiin työn luonne, laajuus ja 

urakoitsijan resurssit huomioon ottaen.  

 Yksittäisten pienien toimeksiantojen urakoitsijan valintaperusteet ovat: 

  - kohteen vaatima erikoisosaaminen 

  - kiinteistön tuntemus 

  - asiakkaan tuntemus 

  - vuoroperiaate resurssit huomioiden. 

 

 Valintaperuste, kun hankinta on yli kansallisen kynnysarvon: 
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Kuntayhtymän hallitus § 104 27.11.2020 

 

 

 Puitejärjestelyn toimittajavalinta tapahtuu kevennetyllä kilpailutuksella, jos 

tilaajan yksittäisen hankinnan ennakoitu arvo ylittää suunnitellulla 

sopimuskaudella hankintalain kansallisen kynnysarvon, ollessa kuitenkin 

alle 1,5 miljoonaa euroa. Kevennetty kilpailutus järjestetään urakoitsijoiden 

välillä, jotka on valittu puitejärjestelyyn sopimustoimittajiksi. 

  

 Kevennetyssä kilpailutuksessa tilaaja määrittelee hankintatarpeensa. Tilaa-

ja voi käyttää valintaperusteena halvinta hintaa tai kokonaistaloudellista 

edullisinta tarjousta (erikoiskohteet). Jos tilaaja käyttää valintaperusteena 

kokonaistaloudellista edullisuutta, käytetään hinnan lisäksi 

vertailuperusteena esimerkiksi osaamista tai muuta hankinnan kohteeseen 

liittyvää laadullista vertailutekijää (esimerkiksi vastaavien kohteiden 

referenssejä). Vertailuperusteiden painoarvot ilmoitetaan ko. 

tarjouspyynnöissä. 

 

 Tilaaja kilpailuttaa 1,5 miljoonaa euroa ylittävät hankinnat hankintalain 

julkisia hankintoja koskevin menettelyin.  

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta 

välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 105 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman hyväksyminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 105 

  

 Talousarvioesitys on esityslistan liitteenä. Liite 1. 

 

 Talousarvioesitys esitellään kokouksessa. 

 

Esitys, Kj.  Hallitus esittää kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion ja 

taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Hallitus esittää kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion ja 

taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 106 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta vuodeksi 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 106 

  

 Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymän 

hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan seitsemän (7) jäsentä ja heille 

kullekin henkilökohtaisen varajäsenen johon jäsenkuntien 

kaupunginhallitukset nimeävät edustajia seuraavasti: Mikkelin kaupunki 5 

edustajaa ja Savonlinnan kaupunki 2 edustajaa.  

 

 Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoisuus määräytyy seuraavasti: 

 

 "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n 

mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin kohdassa 1 kohdassa 

tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö." 

 

 Kuntalain 58.3 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on 

sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 

olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän 

alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

 Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano vuonna 2020 on ollut seuraava: 

 

 Mikkelin kaupungista 

 varsinainen jäsen: Pekka Selenius (KOK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Paavo Puhakka 

 

 varsinainen jäsen: Sari Rautiainen (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Merja Toijonen 

 

 varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.)  

 henkilökohtainen varajäsen: Jari Jalkanen 

 

 varsinainen jäsen: Harri Kivinen (KESK) 

 henkilökohtainen varajäsen: Jaakko Matiskainen 

 

 varsinainen jäsen: Nina Jussi-Pekka (VIHR) 

 henkilökohtainen varajäsen: Nalle Velling  

 

 Savonlinnan kaupungista 

 varsinainen jäsen: Anne Herttuainen (KESK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Anne Kupiainen 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Olli Sironen 

 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja 

varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kristianssonin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 106 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi vuoden 2021 hallituksen 

jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen kuntalain 

58 §:n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee olla sekä 

naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

 Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2020 20 

     

 

Kuntayhtymän hallitus § 107 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Korkosuojaukset 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 107 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymällä on pitkäaikaista velkaa n. 28 

milj. euroa. Hallituksen päätöksen 13.7.2017 mukaisesti korkosuojausten 

suojauspolitiikkana suojausten kokonaismäärän on oltava 70-100% 

vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä. Tällä hetkellä suojausaste on noin 95 

%, perustuen hallituksen päätökseen 13.7.2017. 

 

 Korkomarkkinat ovat muuttuneet merkittävästi vuodesta 2017. Korot eivät 

ole nousseet odotuksista huolimatta ja ovat edelleen negatiiviset eikä 

maailmantalous osoita elpymisen merkkejä. 

 

 Koska korkosuojaukset aiheuttavat tällä hetkellä lisää rahoituskustannuksia 

eikä merkittävää korkojennousua ole odotettavissa, on kuntayhtymän 

suojauspolitiikkaa ja korkosuojausten määrää syytä tarkastella uudelleen. 

 

Esitys Muutetaan kuntayhtymän korkosuojauspolitiikka siten, että suojausten 

kokonaismäärä saa olla 25-100% vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä. 

 

 Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja purkamaan, päivittämään tai 

vastakaupoilla kumoamaan aikaisempia korkosuojauksia sekä tekemään 

uusia korkosuojauksia päätetyn korkosuojauspolitiikan mukaisesti. Tämä 

valtuutus on voimassa toistaiseksi, kunnes asiasta tehdään uusi päätös. 

Kuntayhtymän johtajan on raportoitava yhtymän hallitukselle tekemistään 

korkosuojauksista. 

 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 108 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 108 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne. 
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Kuntayhtymän hallitus § 109 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 109 

  

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita.  
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Kuntayhtymän hallitus § 110 27.11.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 110 

  

Esitys Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.  

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 11.12.2020 klo 10:00 Mikkelissä.  
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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 (95-97, 108, 110) 

   

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

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (98-107, 

 109) 

 

 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 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitusaika 30 päivää 

 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. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 12/2020 26 

     

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

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

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. 

 

 

 


