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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous   15.12.2020 

 

Aika 15.12.2020 klo 10:00 – 10:59 

 

Paikka Mikpoli-sali, Patteristonkatu 2, Mikkeli / Teams 
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18 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 7 

19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 8 

20 Puheoikeuden myöntäminen muille kuin 

yhtymäkokousedustajille 

9 

21 Lisämääräraha vuodelle 2020 10 

22 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 

taloussuunnitelman hyväksyminen 

12 

23 Tilintarkastuksen kilpailutus 13 

24 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen 

valinta vuodeksi 2021 
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25 Yhtymäkokouksen päättäminen 17 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokous    15.12.2020 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Kuikka Seija kokousedustaja  

 Selenius Pekka  kokousedustaja  

 Ojala Kari  kokousedustaja  

 Sironen Olli  kokousedustaja  

 Turunen Pekka  kokousedustaja  

 Pitkonen Ari  kokousedustaja  

 Hulkkonen Hannu Pj., hallitus  

 Kristiansson Olli-Pekka  hallituksen jäsen  

 Rautiainen Sari  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 

 

 

 

 Kari Ojala Juha Paanila 

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

15 - 25 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Pekka Turunen  Ari Pitkonen 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka   

N-rakennus, Prikaatinkatu 3, Mikkeli 

     Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Yhtymäkokous § 15 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen avaaminen 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 15 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja 

Hannu Hulkkonen avaa kokouksen. 

 

Päätös Yhtymähallituksen puheenjohtaja Hannu Hulkkonen avasi kokouksen. 
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Yhtymäkokous § 16 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokousedustajien ja heidän valtuuksiensa toteaminen ja hyväksyminen 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 16 

  

 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 

 Kari Ojala   24 ääntä 
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Yhtymäkokous § 16 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Pekka Selenius  24 ääntä 

 

 Savonlinnan kaupunki 

 Olli Sironen   9,33 ääntä 

 Pekka Turunen  9,33 ääntä 

 Pitkonen Ari   9,33 ääntä 
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Yhtymäkokous § 17 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 17 

  

 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 28.10.2020 § 89 päättänyt kutsua 

yhtymäkokouksen koolle 15.12.2020 klo 10.00 alkaen. Esityslista on 

postitettu 30.11.2020 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. 
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Yhtymäkokous § 18 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 18 

  

 Yhtymäkokouksessa puheenjohtajuus on kokouskohtainen. 

 

Esitys Yhtymäkokous nimeää kokousedustajien keskuudesta kokoukselle 

puheenjohtajan ja sihteerin. 

 

Päätös Puheenjohtajaksi valittiin Kari Ojala. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Juha 

Paanila.  
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Yhtymäkokous § 19 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 19 

  

 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 valittiin Pekka Turunen ja Ari Pitkonen.  
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Yhtymäkokous § 20 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puheoikeuden myöntäminen muille kuin yhtymäkokousedustajille 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 20 

  

 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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Kuntayhtymän hallitus § 101 27.11.2020 

Yhtymäkokous § 21 15.12.2020 

 

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 

Yhtymäkokous § 21 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Päätös Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 2020 

lisätään 980.000 euroa N-rakennuksen muutoksiin koulutiloiksi. 

Lisätalousarvio viedään yhtymän 2020 syyskokoukselle päätettäväksi. 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 21 

  

Esitys Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion investointiosaan kuluvalle vuodelle 

2020 lisätään 980.000 euroa N-rakennuksen muutoksiin koulutiloiksi.  

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisämääräraha rahoitetaan ottamalla lainaa.  
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Kuntayhtymän hallitus § 105 27.11.2020 

Yhtymäkokous § 22 15.12.2020 

 

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. 

 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 22 

  

 Talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023 

on esityslistan liitteenä. Talousarvioesitys esitellään yhtymäkokouksessa. 

 

Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi vuoden 

2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman. 

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisätään toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021 lause, että 

Mikkelin Urpolan koulun väistötilojen investointi poistetaan 

vaikutusaikana.  

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2020 13 

     

 

Tarkastuslautakunta § 37 09.10.2020 

Yhtymäkokous § 23 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tilintarkastuksen kilpailutus 

 

Tarkastuslautakunta 09.10.2020 § 37 

  

 Kuntayhtymän  lakisääteinen tilintarkastus on kilpailutettu koskemaan 

vuosia 2017-2020. Kuntayhtymän tilintarkastajana toimii BDO Audiator 

Oy. 

 Kuntalain 122 §:n mukaan Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden 

tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä 

vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii 

tehtävässään virkavastuulla. 

 Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden 

hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 Kuntayhtymän hallintosäännön 44 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee 

tarkastuslautakunnan esityksestä enintään kuuden tilikauden hallinnon ja 

talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. 

 Kuntayhtymän lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on jäänyt vuosittain 

alle 10 päivän. Hankintalain mukaan suorahankinta on mahdollista jos 

hankinnan arvo jää alle 60.000 euron. 

 

Pj:n ehdotus: Tarkastuslautakunta käy keskustelun kuntayhtymän tilintarkastuspalvelujen 

hankinnasta. 

 

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuosien 2021-

2024 tilintarkastuspalvelut hankitaan suorahankinta. 

 Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymäkokoukselle, että hyväksytään 

BDO Audiator Oy:n jättämä tarjous koskien vuosien 2021-2014 

tilintarkastusta ja  tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviä. Sopimuskauden 

hinta on 22.400 euroa (alv 0 %). Tarjous on oheismateriaalina.  

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Aki Rusanen esteellisen poistui 

tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän 

asian kohdalla toimi kuntayhtymän johtaja Juha Paanila. 

 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 23 

  

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuosien 2021-

2024 tilintarkastuspalvelut hankitaan suorahankintana. Tarkastuslautakunta 

päätti esittää yhtymäkokoukselle, että hyväksytään BDO Audiator Oy:n 

jättämä tarjous koskien vuosien 2021-2014 tilintarkastusta ja  

tarkastuslautakunnan sihteeritehtäviä. Sopimuskauden hinta on 22.400 

euroa (alv 0 %). Tarjous on oheismateriaalina.  

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2020 14 

     

 

Kuntayhtymän hallitus § 106 27.11.2020 

Yhtymäkokous § 24 15.12.2020 

 

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: Aune Kupiainen 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Olli Sironen 
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Kuntayhtymän hallitus § 106 27.11.2020 

Yhtymäkokous § 24 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja 

varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kristianssonin. 

 

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. 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 24 

  

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 Yhtymäkokous valitsi hallituksen jäseniksi sekä henkilökohtaisiksi 

varajäseniksi 

 

 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: Aune Kupiainen 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Olli Sironen 
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Kuntayhtymän hallitus § 106 27.11.2020 

Yhtymäkokous § 24 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja 

varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kristianssonin. 
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Yhtymäkokous § 25 15.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen päättäminen 

 

Yhtymäkokous 15.12.2020 § 25 

  

Esitys Yhtymäkokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen. 

 

Päätös Yhtymäkokouksen puheenjohtaja Kari Ojala päätti kokouksen klo 10:59.  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

1.MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

1.1. Kieltojen perusteet 

 

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

nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa; pykälät 15-20 ja 

25 

   

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

mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät 21-24 

 

Sikäli kuin päätöksessä on kysymys VES/TES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta 

valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. 

 

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

tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.  

 

2. OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

2.1. Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen; valittamalla py-

kälät 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä, kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 50100 

Mikkeli. 

 

Sikäli kuin päätöksessä on kysymys VES/TES:n tulkinnasta, ei siihen saa hakea muutosta 

valittamalla taikka saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. 

 

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

hallintolainkäyttölain (586/95) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista 

annetun lain vastainen 

   

  (HankintaL 9a §3 mom.) 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

2.2. Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 

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

va. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

 

3. VALITUSOSOITUS 

 

3.1. Valitusviranomainen ja valitusaika 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 

johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh-

nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää-

tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus,  

PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 

70101 Kuopio 

Kunnallisvalitus, pykälät, (17-23), valitusaika 30 päivää 

Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika - päivää 

Markkinaoikeus, Itäinen Puistotie 1, 00140 Helsinki, PL 118, 00131 Helsinki 

 

3.2. 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 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. 

 

3.3. Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

3.4.Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu 

 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 

annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on 

määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä 

oikeudenkäyntimaksua.  

 

3.5. Lisätietoja 

                Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 


