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Tarkastuslautakunta   15.06.2021 

 

Aika 15.06.2021 klo 15:00 - 16:45 

 

Paikka N-rakennus E-ovi Esakk toimisto, Prikaatinkatu 3, Mikkeli / Teams 
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Tarkastuslautakunta    15.06.2021 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Uimonen Anna-Liisa puheenjohtaja  

 Vuori Juha  jäsen  

 Rusanen Aki lautakunnan sihteeri  

 Tuomela Ulla-Maija  tilintarkastaja  

 Paanila Juha  kuntayhtymän johtaja  

 

POISSA Anttonen Pertti  varapuheenjohtaja  

 Matiskainen Emilia  talouspäällikkö  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

 Anna-Liisa Uimonen  

 Puheenjohtaja  

 

 

 

 Juha Vuori Aki Rusanen 

 Jäsen Lautakunnan sihteeri 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

22 - 27 

 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka  N-rakennus,     

  Prikaatinkatu 3,  Mikkeli  Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Tarkastuslautakunta § 22 15.06.2021 

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 22 

  

 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 

määräyksiä. 

 

 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. 

 

 Kuntalain 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuuston on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 Tämän kokouksen ajankohta oli sovittu lautakunnan 30.3.2021 pidetyssä 

kokouksessa.  

 

Pj:n ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  
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Tarkastuslautakunta § 23 15.06.2021 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 23 

  

 Kuntayhtymän hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. 

 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 9.10.2017 § 23, että pöytäkirja 

tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa. 

 Edellisen 30.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja tarkastettiin välittömästi 

kokouksen jälkeen.  

 

Pj:n ehdotus:   Lautakunta päättää tarkastaa ja allekirjoittaa tämän kokouksen pöytäkirjan 

välittömästi kokouksen jälkeen.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.  

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2021 5 

    

 

Tarkastuslautakunta § 24 15.06.2021 

 

 

Tilintarkastajan esittäytyminen 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 24 

  

 Kuntayhtymän yhtymäkokous on 15.12.2020 § 23 valinnut kuntayhtymän 

vuosien 2021-2024 tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. 

Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela. 

 

Pj:n ehdotus: Tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittäytyy tarkastuslautakunnalle teams-

yhteyden välityksellä.  

 

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittäytyi 

tarkastuslautakunnalle.  
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Tarkastuslautakunta § 25 15.06.2021 

 

 

Kuntayhtymän toiminta ja talouskatsaus 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 25 

  

 Kuntayhtymän toiminta ja talouskatsauksen alkuvuoden osalta esittävät 

kuntayhtymän johtaja Juha Paanila ja talouspäällikkö Emilia Matiskainen.  

   

 Oheismateriaalina on huhtikuu 2021 tuloslaskelma. 

 

Pj:n ehdotus: Kuullaan kuntayhtymän toiminta ja talouskatsaus. 

 

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuntayhtymän johtaja Juha Paanila esitti 

kuntayhtymän toiminta ja talouskatsauksen toukokuun 2021 tilanteen 

pohjalta.  
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Tarkastuslautakunta § 26 15.06.2021 

 

 

Investointikatsaus 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 26 

  

 Kuntayhtymän vuoden 2021 investoinneista katsauksen esittelee 

kuntayhtymän johtaja Juha Paanila. Kokouksen yhteydessä tutustutaan 

Urpolan koulun väistötiloihin, Välskärien taloon ja Toimiupseerikerhoon.  

 

 Oheismateriaalina on huhtikuu 2021 lopun tilanteesta investointien 

toteutumisvertailu. 

 

Pj:n ehdotus: Kuullaan katsaus vuoden 2021 investointien toteutumisesta. 

 

Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultiin katsaus vuoden 2021 investointien 

toteutumasta.  
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Tarkastuslautakunta § 27 15.06.2021 

 

 

Muut asiat 

 

Tarkastuslautakunta 15.06.2021 § 27 

  

Päätös: Todettiin, että muita asioita ei ollut. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2021 9 

    

 

 

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 (24-27) 

   

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

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (22-23) 

 

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

 siin 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, kirjaamo@esakk.fi. 

 

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,  

 Minna Canthin katu 64 

 PL 1744  

 70101 Kuopio 
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 sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 24-27  valitusaika 30 päivää 

 Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 

 

Valituskirja 

 Valituskirjassa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 - 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 
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markkinaoikeudessa. 

 

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 029 564 3300,      

   sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

 

 


