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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous   10.06.2021 

 

Aika 10.06.2021 klo 10:00 - 11:08 

 

Paikka Mikpoli-sali Patteristonkatu 2, Mikkeli / Teams 

 

Käsitellyt asiat 

 

§ Otsikko Sivu 

1 Yhtymäkokouksen avaaminen 3 

2 Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja 

hyväksyminen 

4 

3 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

6 

4 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 7 

5 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 

6 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin 

yhtymäkokousedustajille 

9 

7 Arviointikertomus vuodelta 2020 10 

8 Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus 12 

9 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 14 

10 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

vuodelta 2020 

15 

11 Sidonnaisuusrekisteri 16 

12 Investointimäärärahojen lisäys vuodelle 2021 18 

13 Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio 

hanke 

19 

14 Lainanottovaltuudet 2021 21 

15 Yhtymäkokouksen päättäminen 22 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2021 2 

     

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous    10.06.2021 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Kuikka Seija kokousedustaja Teams-välityksellä 

 Selenius Pekka  kokousedustaja  

 Ojala Kari  kokousedustaja  

 Sironen Olli  kokousedustaja Teams-välityksellä 

 Turunen Pekka  kokousedustaja  

 Pitkonen Ari  kokousedustaja  

 Hulkkonen Hannu Pj., hallitus  

 Rautiainen Sari  hallituksen jäsen  

 Kristiansson Olli-Pekka  hallituksen jäsen  

 Kivinen Harri  hallituksen jäsen  

 Jussi-Pekka Nina  hallituksen jäsen  

 Herttuainen Anne  hallituksen jäsen  

 Uimonen Anna-Liisa  tarkastuslautakunnan pj.  

 Paanila  Juha kuntayhtymän johtaja  

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

 Pekka Selenius Juha Paanila 

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

1 - 15 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Pekka Turunen  Kari Ojala 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka   

N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli 

     Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Yhtymäkokous § 1 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen avaaminen 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 1 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja 

Hannu Hulkkonen avaa kokouksen. 

 

Päätös Yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kristiansson avasi 

kokouksen. 
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Yhtymäkokous § 2 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 2 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän jäsenkuntia ovat 1.1.2015 

alkaen olleet Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit.  

 

 Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät yhtymässä päätösvaltaansa 

yhtymäkokouksessa, johon jäsenkuntien kaupunginhallitukset nimeävät 

kumpikin enintään 3 edustajaa. 

   

 Edustajien valinnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti yhtymän hallitukselle 

viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtymäkokousta. Ellei ilmoitusta 

ole tehty, on äänioikeutetun edustajan esitettävä kokouksessa kunnan 

antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. 

 

 Yhtymäkokouksen äänivalta 100 ääntä jakaantuu jäsenkuntien 

peruspääoman mukaisessa suhteessa. Äänimäärä pyöristetään lähimpään 

kokonaislukuun. Kaupungin äänimäärä jaetaan tasan kokouksessa läsnä 

olevien kaupungin edustajien kesken. 

 

 Mikkelin kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 16 nimennyt valtuustokaudelle 

2017- 2021 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän 

yhtymäkokousedustajiksi Seija Kuikan, Pekka Seleniuksen ja Markku 

Aholaisen sekä heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Kirsi Olkkosen, 

Paavo Puhakan ja Satu Taavitsaisen. Markku Aholainen on pyytänyt eroa 

3.6.2019 kaikista luottamustehtävistä henkilökohtaisiin syihin vedoten. 

Mikkelin kaupunginhallitus myönsi 18.11.2019 § 440 eron Markku 

Aholaiselle ja valitsi hänen tilalleen Etelä-Savon kampuskiinteistöt 

kuntayhtymän yhtymäkokousten edustajaksi Kari Ojalan jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. 

 

 Savonlinnan kaupunginhallitus on 19.6.2017 § 322 nimennyt 

valtuustokaudelle 2017-2019 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän 

yhtymäkokousedustajiksi Olli Sirosen, Ari Pitkosen ja Pekka Turusen sekä 

heille henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Olli-Pekka Kristianssonin, Hannu 

Karvisen ja Ari Oran. 

 

Esitys Yhtymäkokous vahvistaa jäsenkuntien äänimäärälaskelman, jonka mukaan 

Mikkelin kaupungilla on 72 ääntä ja Savonlinnan kaupungilla on 28 ääntä. 

 

 Yhtymäkokous toteaa paikalla olevat jäsenkuntien edustajat ja heidän 

valtuutuksensa sekä edustajien äänimäärät. 

 

Päätös Todettiin kokousedustajat ja heidän äänimääränsä seuraavasti: 

 

 Mikkelin kaupunki 

 Seija Kuikka   24 ääntä 

 Pekka Selenius  24 ääntä 
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Yhtymäkokous § 2 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Kari Ojala   24 ääntä 

 

 Savonlinnan kaupunki 

 Olli Sironen   9,33 ääntä 

 Pekka Turunen  9,33 ääntä 

 Ari Pitkonen   9,33 ääntä 
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Yhtymäkokous § 3 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 3 

  

 Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymän 

hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen 

kokousta jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymän hallitukselle sekä 

jäsenkuntien mahdollisesti ilmoittamille edustajille. 

 

 Hallitus on kokouksessaan 5.3.2021 § 16 päättänyt kutsua 

yhtymäkokouksen koolle 10.6.2021 klo 10.00 alkaen. Esityslista on 

postitettu 26.5.2021 Mikkelin kaupunginhallitukselle ja Savonlinnan 

kaupunginhallitukselle, kaupunkien valitsemille kokousedustajille sekä 

kuntayhtymän hallitukselle. 

 

 Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa läsnäolevat edustajat 

edustavat vähintään puolta (1/2) yhtymäkokouksen enimmäisäänimäärästä 

ja vähintään kahta yhtymän jäsenkuntaa. 

 

Esitys Todetaan yhtymäkokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2021 7 

     

 

Yhtymäkokous § 4 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 4 

  

 Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. 

 

Esitys Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle 

puheenjohtajan ja sihteerin. 

 

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Selenius. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juha 

Paanila.  
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Yhtymäkokous § 5 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 5 

  

 Kunnallisvaltuustojen työjärjestyksessä on yleensä määrätty, että valtuuston 

pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, 

jollei valtuusto ole jonkin asian osalta erikseen päättänyt, että pöytäkirja 

tarkastetaan muulla tavoin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa 

myös ääntenlaskijoina. 

 

Esitys Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja määrää heidät 

toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Turunen ja Kari 

Ojala.  
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Yhtymäkokous § 6 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 6 

  

 Varsinaisten yhtymäkokousedustajien ohella on puheoikeus 

tarkoituksenmukaista myöntää myös eräille muille henkilöille. 

 

Esitys Yhtymäkokous päättää, että puheoikeutettuja kokouksessa ovat 

yhtymäkokousedustajien lisäksi yhtymän hallituksen sekä 

tarkastuslautakunnan jäsenet ja hallituksessa läsnä- ja puheoikeudella olevat 

jäsenkuntien kaupungin johtajat ja kuntayhtymän johtaja. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Tarkastuslautakunta § 5 25.01.2021 

Tarkastuslautakunta § 11 09.03.2021 

Tarkastuslautakunta § 20 30.03.2021 

Yhtymäkokous § 7 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Arviointikertomus vuodelta 2020 

 

Tarkastuslautakunta 25.01.2021 § 5 

  

 Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. 

Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 

koskevat asiat.  

 Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty 

tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa 

olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta 

alijäämää. 

 Valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (vuodesta 2017 

lähtien). 

 Valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi 

hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 

talousarvioksi. 

 Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa 

koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan 

hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä 

perustellusta syystä. 

 

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 

kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 

selvityksiä arvioinnin tuloksista. 

 Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin 

arviointikertomus antaa aihetta. 

 (se mitä tässä todetaan kunnasta, koskee myös kuntayhtymiä) 

 

 Etelä-Savon Kampuskiinteistöt kuntayhtymässä arviointikertomus annetaan 

yhtymäkokoukselle. 

 

 Arviointikertomuksen laadinnan pohjaksi tietoa on saatavilla mm.: 

 - Toimielinten pöytäkirjoista 

 - Tilinpäätöksestä  

 - Lautakunnan suorittamista haastatteluista ja katselmuksista ja niistä 

laaditusta muistioista 

 - Lautakunnan jäsenten omista havainnoista 

 - Tilintarkastajan raporteista 

 - Virallisista tilastoista 
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Tarkastuslautakunta § 5 25.01.2021 

Tarkastuslautakunta § 11 09.03.2021 

Tarkastuslautakunta § 20 30.03.2021 

Yhtymäkokous § 7 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pj:n ehdotus:  Lautakunta käy keskustelun arviointikertomukseen sisällytettävistä  asioista. 

Em. keskustelun pohjalta lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen 

arviointikertomukseksi. 

 

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta kävi keskustelun 

arviointikertomukseen sisällytettävistä asioista. Em. keskustelun pohjalta 

lautakunnan sihteeri laatii luonnoksen arviointikertomukseksi.  

 

Tarkastuslautakunta 09.03.2021 § 11 

  

 Arviointikertomusluonnos on oheismateriaalina (lähetetään ennen 

kokousta). 

 

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen 

pohjalta. 

 

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta jatkoi 

arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.  

 

Tarkastuslautakunta 30.03.2021 § 20 

  

 Arviointikertomus on esityslistan liitteenä 3. 

 

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua ja päättää 

yhtymäkokoukselle tehtävästä esityksestä. 

 

Päätös: Lautakunta päätti hyväksyä liitteenä 3 olevan arviointikertomuksen 

vuodelta 2020 ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle.  

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 7 

  

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta antaa esityslistan liitteen mukaisen  

arviointikertomuksen vuodelta 2020 yhtymäkokoukselle.  

 

 Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2020. Liite 1. 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi. Toimenpiteitä varten hallitukselle. 
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Kuntayhtymän hallitus § 17 05.03.2021 

Yhtymäkokous § 8 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus 

 

Kuntayhtymän hallitus 05.03.2021 § 17 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös ja 

toimintakertomus on valmistunut. Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän 

on sisällytettävä tilinpäätökseensä tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja 

niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 

toimintakertomus. 

  

 Tilinpäätös vuodelta 2020 on esityslistan liitteenä. 

      

  Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilikauden tuloksella 

tarkoitetaan kuntayhtymän tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron 

muutosta, varausten muutosta ja rahastojen muutosta. Etelä-Savon 

kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilikauden tulos vuodelta 2020 ennen 

kyseisiä muutoksia on ollut 155.358,50 euroa.  

 

Esitys, Kj Hallitus esittää, että tilikauden tulos käsitellään seuraavasti: 

 

       - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti 

12.965,64 euroa. 

 

  - tilikauden ylijäämä 168.324,14 euroa kirjataan oman pääoman tilille 

tilikauden yli-/alijäämätilille. 

  

  Hallitus osaltaan hyväksyy  toimintakertomuksen ja allekirjoittaa 

tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa tilinpäätöksen Etelä-Savon 

kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 

tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. 

 

 Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään toimintakertomukseen 

tarvittaessa teknisiä muutoksia. 

 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutti kuntayhtymän 

johtajan tekemään toimintakertomukseen tarvittaessa teknisiä muutoksia. 

 

 Hallituksen käsittelemän 5.3.2021 noin klo 9 jaetun korjatun tilinpäätöksen 

sisältämät numeromuutokset siirretään tilinpäätöksen teksteihin ja 

taulukoihin tarvittavilta osin. 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 8 

  

 Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden tulos käsitellään 

seuraavasti: 

 

 - todetaan, että kertynyttä poistoeroa puretaan suunnitelman mukaisesti 

poistojen verran: 12.965,64 euroa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 17 05.03.2021 

Yhtymäkokous § 8 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

  - tilikauden ylijäämä 168.324,14 euroa kirjataan oman pääoman tilille 

tilikauden yli-/alijäämätilille. 

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 on 

esityslistan liitteenä. Liite 2. 

 

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi kuntayhtymän hallituksen esityksen. 
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Tarkastuslautakunta § 18 30.03.2021 

Yhtymäkokous § 9 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 

 

Tarkastuslautakunta 30.03.2021 § 18 

  

 Tilintarkastaja esittää tarkastustyönsä tulokset 

tilintarkastuskertomuksessaan (Kuntalaki 123 §). Kuntalain 125 §:n 

mukaan kertomukseen on sisällytettävä lausunto tilinpäätöksen 

hyväksyttävyydestä ja tilivelvollisten vastuuvapaudesta. Kertomukseen on 

sisällytettävä yksilöidyt tilivelvollisiin kohdistetut muistutukset.  

 Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun 

loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava: 

 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 

 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu 

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 

sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, 

taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 

 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; 

sekä 

 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty 

asianmukaisesti. 

 

 Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja Aki Rusanen 

29.3.2021.  Tilinpäätöksen tarkastuksen ja tilikauden aikana suoritettujen 

tarkastuskäyntien perusteella on annettu tilikaudelta 2020 

tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on liitteenä 2.  

 

Pj:n ehdotus: Merkitään tarkastuskertomus tietoon saatetuksi ja saatetaan se edelleen 

yhtymäkokouksen tietoon saatetuksi. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 9 

  

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle tiedoksi 

tilintarkastuskertomuksen. 

 

 Esityslistan liitteenä tilintarkastuskertomus. Liite 3. 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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Tarkastuslautakunta § 19 30.03.2021 

Yhtymäkokous § 10 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020 

 

Tarkastuslautakunta 30.03.2021 § 19 

  

 Etelä-Savon Kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 

5.3.2021 käsitellyt ja allekirjoittanut yhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen. 

Tilinpäätös on esitelty tarkastuslautakunnalle 9.3.2021 pidetyssä 

kokouksessa.  Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 

2020. Kertomukseen ei sisälly muistutuksia tilivelvollisia kohtaan. 

 

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 

 - vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään 

 - ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2020  

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 10 

  

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että 

 - vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään 

 - ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 

31.12.2020.  

 

Päätös Yhtymäkokous hyväksyi esityksen. 
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Tarkastuslautakunta § 36 09.10.2020 

Tarkastuslautakunta § 12 09.03.2021 

Yhtymäkokous § 11 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Sidonnaisuusrekisteri 

 

Tarkastuslautakunta 09.10.2020 § 36 

  

 Kuntalain 84 §:n mukaan  sidonnaisuusilmoitus tehdään 

tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja 

saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa 

kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään 

jo tehtyä ilmoitusta. 

 Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän 

päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja 

tietoverkosta. 

 Tarkastuslautakunnan on huolehdittava sidonnaisuustietojen 

ilmoittamisesta yhtymäkokoukselle vähintään kerran vuodessa. 

   

 Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi yhtymäkokoukselle 12.6.2020. 

 

 Sidonnaisuusrekisterin käytännön ylläpito tapahtuu yhtymähallinnon 

toimesta. Lain mukaisen tiedon antamiseksi yhtymäkokoukselle on 

rekisterin tiedot tarpeen päivittää. Ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville 

henkilöille voidaan lähettää sähköpostiedustelu rekisterissä olevien tietojen 

oikeellisuuden varmistamiseksi.  

 

Pj:n ehdotus:  Tarkastuslautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin tietojen 

oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi lähetetään 

ilmoitusvelvollisuuden piirissä oleville henkilöille sähköpostitse kehotus 

rekisterissä olevien tietojen tarkistamisesta. 

 Tarkistetut tiedot saatetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi keväällä 2021.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 

Tarkastuslautakunta 09.03.2021 § 12 

  

 Päivitetty sidonnaisuusrekisteri on esityslistan liitteenä 2. 

 

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset. 

Sidonnaisuusilmoitukset saatetaan kevään 2021 yhtymäkokoukseen 

tiedoksi ja julkaistaan kuntayhtymän nettisivuilla. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin.  

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 11 

  

Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle tiedoksi päivitetyt 

sidonnaisuusilmoitukset.  
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Tarkastuslautakunta § 36 09.10.2020 

Tarkastuslautakunta § 12 09.03.2021 

Yhtymäkokous § 11 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 Esityslistan liitteenä päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset. Liite 4.  

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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Kuntayhtymän hallitus § 27 09.04.2021 

Yhtymäkokous § 12 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Investointimäärärahojen lisäys vuodelle 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.04.2021 § 27 

  

 Kuntayhtymä on peruskunnostanut entisen toimiupseerikerhon rakennusta 

aikaisempien päätösten perusteella. Rakennuksen vesikatto ja ulkovuori on 

uusittu ja on siirrytty sisäpuolisiin töihin. Rakennuksen sisäpuolinen 

korjaus käsittää mm. pintojen uusimisen sekä talotekniikan uusimisen. 

 

 Yhtymäkokouksessa 15.12.2020 on osoitettu vuoden 2021 talousarvion 

investointiosassa Toimiupseerikerhon peruskorjauksen jatkamiseen 450.000 

euroa.  

 

 Vuoden 2021 määrärahaa arvioitaessa on tapahtunut virhe, jossa 

rakennuttajakonsultti on olettanut vuosille 2019 ja 2020 myönnettyä 

määrärahaa voitavan käyttää vuonna 2021. Joka vuodelle on kuitenkin 

päätettävä määrahasta erikseen ja siksi summa on otettava uutena 

määrahapäätöksenä vuodelle 2021. 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2021 

lisätään 490.000 euroa toimiupseerikerhon peruskorjauksen jatkamiselle. 

 Määräraha rahoitetaan ottamalla kuntayhtymälle velkaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymän 2021 kevätkokoukselle päätettäväksi. 

  

Päätös  Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2021 

lisätään 490.000 euroa toimiupseerikerhon peruskorjauksen jatkamiselle. 

 Määräraha rahoitetaan ottamalla kuntayhtymälle velkaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymän 2021 kevätkokoukselle päätettäväksi. 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 12 

  

Esitys Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän talousarvion investointiosaan 

kuluvalle vuodelle 2021 lisätään 490.000 euroa toimiupseerikerhon 

peruskorjauksen jatkamiselle. 

 Määräraha rahoitetaan ottamalla kuntayhtymälle velkaa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  
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Kuntayhtymän hallitus § 47 25.05.2021 

Yhtymäkokous § 13 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio hanke 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 47 

  

 Savonlinnaan on suunniteltu Savonlinnan kaupungin ja Xamkin toimesta 

puurakentamisen testauslaboratoriota. Hanke tulisi olemaan Savonlinnan 

teknologiapuisto Nohevan kuudes vaihe. Rakennuksen toteuttajaksi on 

valittu Kampuskiinteistöt. 

 

 Hankkeelle on myönnetty Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta 60 %:n 

rahoitus 6,5 milj. euron kokonaishankkeelle. Näin ollen 

Kampuskiinteistöjen omarahoitusosuudeksi jäävä 40 % on määrältään 2,6 

milj. euroa. 

 

 Hanketta koskeva toteutussopimus on hyväksytty Xamkin ja 

Kampuskiinteistöjen hallituksissa. Hanke on nyt suunnitteluvaiheessa ja sen 

rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021. Hankkeen 

toteutumisen edellytyksenä on, että koko rakennusta koskeva 

määräaikainen vuokrasopimus on solmittu Xamkin kanssa. Hanketta ei ole 

merkitty Kampuskiinteistöjen vuoden 2021 talousarvioon. 

 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 

milj. euroa euroa Savonlinnaan suunnitellun Teollisen puurakentamisen 

laboratorion rakentamiseen. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana. 

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Xamkin kanssa solmittava 

määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 

milj. euroa euroa Savonlinnaan suunnitellun Teollisen puurakentamisen 

laboratorion rakentamiseen. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana. 

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Xamkin kanssa solmittava 

määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 47 25.05.2021 

Yhtymäkokous § 13 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 13 

  

Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle talousarvion 

investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 milj. euroa Savonlinnaan 

suunnitellun Teollisen puurakentamisen laboratorion rakentamiseen. Hanke 

valmistuu vuoden 2023 aikana. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on 

Xamkin kanssa solmittava määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  
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Kuntayhtymän hallitus § 48 25.05.2021 

Yhtymäkokous § 14 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lainanottovaltuudet 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 48 

  

 Kuntayhtymä rakentaa vuosina 2021-2023 Savonlinnaan uudisrakennuksen 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön teollisen 

puurakentamisen testausta varten. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 

6,5 milj. euroa (alv 0%). 

 

 Hankkeelle on  myönnetty Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta rahoitusta 

3,9 milj. euroa (60 %). Kampuskiinteistöjen omarahoitusosuudeksi jää 2,6 

milj. euroa (40 %). 

 

 

Kj.  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa kuntayhtymän 

hallituksen ottamaan puulaboratorion investoinnin rahoittamiseen ja 

kuntayhtymän muun rahoituksen tasapainottamiseen 3.000.000 euroa 

pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä. 

 

 Edelleen esitetään, että yhtymäkokous oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen 

päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista tai 

valtuuttamaan kuntayhtymän johtajan tekemään niin. 

 

Päätös Hyväksyttiin esitettäväksi yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa 

kuntayhtymän hallituksen ottamaan puulaboratorion investoinnin 

rahoittamiseen ja kuntayhtymän muun rahoituksen tasapainottamiseen 

3.000.000 euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä ja 

oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista 

lainaehdoista ja laina-ajoista tai valtuuttamaan kuntayhtymän johtajan 

tekemään niin. 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 14 

  

Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa 

kuntayhtymän hallituksen ottamaan puulaboratorion investoinnin 

rahoittamiseen ja kuntayhtymän muun rahoituksen tasapainottamiseen 

3.000.000 euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä ja 

oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista 

lainaehdoista ja laina-ajoista tai valtuuttamaan kuntayhtymän johtajan 

tekemään niin. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  
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Yhtymäkokous § 15 10.06.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen päättäminen 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 15 

  

Esitys Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Pekka Selenius päätti kokouksen klo 

11:08. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

  Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä 

 

VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät 1-6, 15 

   

  Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraviin päätöksiin ei 

saa hakea muutosta valittamalla.  

  Pykälät ja valituskieltojen perusteet. 7-14 

 

  VALITUSOSOITUS 

 

  Valitusviranomainen ja valitusaika 

 

  Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  

  Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös vaälittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  

  Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.  

  Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 

  Minna Canthin katu 64 

  PL 1744  

  70101 Kuopio 

  sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

  Kunnallisvalitus, pykälät, 7-14   valitusaika 30 päivää 

  Hallintovalitus, pykälät     valitusaika 30 päivää 

 

  Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  

  Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 

pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 

tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 

saantitodistuksen osoittamana aikana, tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä 

aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä. Tiedoksisaantipäivää tai 

sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. 

 

  Valituskirja 

 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

- muutosvaatimuksen perusteet 

 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai-

noastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 

asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei 

päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen 

oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä 

päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

arkilauantai tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen 

toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat  

voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä, sähköpostitse ita-suomi.hao@oikeus.fi tai 

faksilla 010 364 2501. 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. 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 

asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:  Nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät       

Valitusasiakirjat on toimitettava 1.:  Nimi, osoite ja postiosoite  Pykälät 

 

Lisätietoja 

 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 

mukasesti 250 euroa.  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 

1. Jos toimitettava muualle kuin valitusviranomaiselle.  

 

Liitetään pöytäkirjaan 


