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Pöytäkirjan tarkastajat: 
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Kuntayhtymän hallitus § 64 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 64 

  

Esitys, Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 

 



Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2020 4 

     

 

Kuntayhtymän hallitus § 65 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 65 

  

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 § 66 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 66 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 67 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen 12.6.2020 päätösten täytäntöönpano 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 67 

  

 Kuntalain 96 §:ssä säädetään kunnanvaltuuston (yhtymäkokouksen) 

päätösten laillisuusvalvonnasta seuraavaa: 

 

 "Jos yhtymän hallitus katsoo, että yhtymäkokouksen päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä taikka että yhtymäkokous on ylittänyt 

toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, yhtymän hallituksen 

on jätettävä  päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 

yhtymäkokouksen uudelleen käsiteltäväksi." 

 

 - § 7 Investointimäärärahojen lisäys vuodelle 2020 

 - § 8 Sidonnaisuusrekisteri 

 - § 9 Riskienhallintasuunnitelma  

 - § 10 Arviointikertomus vuodelta 2019 

 - § 11 Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus 

 - § 12 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 

 - § 13 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 

vuodelta 2019. 

 

Esitys, Kj.  Todettuaan, että yhtymäkokouksen 12.6.2020 päätökset pykälien 7-13 

osalta ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä ne mene 

yhtymäkokouksen toimivallan ulkopuolelle eivätkä ole lainvastaisia, 

kuntayhtymän hallitus päättää panna päätökset täytäntöön. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. 
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Kuntayhtymän hallitus § 68 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 68 

  

 Hallitukselle on toimitettu seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset: 

 

 E3, 30.6.2020 Päätös - Emilia Matiskaisen vuosiloma 2020 

 

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 § 69 09.07.2020 

 

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.  
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Kuntayhtymän hallitus § 70 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Välskärientalon maalausurakka 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 70 

  

 Suojellun Välskärien talon puujulkisivu on korjattu vuosien 2018-19 

aikana. Lisäksi toisen sisäänkäynnin katos on palautettu alkuperäiseen 

asuun tänä kesänä. 

 

 Rakennus voidaan nyt maalata alkuperäisen värityksen mukaiseksi. Samalla 

maalataan vesikatto ja siihen liittyvät varusteet. Värit on vahvistettu 

Museovirastolta. 

 

 Urakkatarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymän hallitus valitsee Välskärientalon maalausurakkaan 

Maalipinta Meriläinen Oy:n. 

  

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

 kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymän hallitus valitsi Välskärientalon maalausurakkaan Maalipinta 

Meriläinen Oy:n. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

 kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 71 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

N-rakennuksen B-osan vesikaton uusiminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 71 

  

 Prikaatinkatu 3 N-rakennuksen B-osan vesikatto on riskien välttämiseksi 

uusittava lähiaikoina. Nykyinen katto on 1980-luvulta. Katossa ja sen alla 

olevissa rakenteissa on sellaisia vikoja ja puutteita, että katto kannattaa 

uusia kokonaan. Hanke on budjetoitu vuodelle 2020. Urakasta on pyydetty 

tarjoukset. 

 

Esitys, Kj  Koska saadut tarjoukset ylittävät merkittävästi hankkeen budjetin, jätetään 

hanke toteuttamatta vuonna 2020 ja se siirretään vuodelle 2021. 

  

Päätös Päätettiin jättää hanke toteuttamatta vuonna 2020 ja se siirretään vuodelle 

2021.  
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Kuntayhtymän hallitus § 72 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Junaradan viereisen aidan rakentaminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 72 

  

 Kasarmin kampus sijaitsee ns. Savon radan vieressä. Alue rajoittu n. 500m 

metrin matkalta rataan. Väyläviraston kanssa on yhteisesti suunniteltu aidan 

rakentamista kampuksen keskeisimmälle alueelle n. 250n metrin matkalle. 

 

 Kampukselle muuttaa väliaikaisesti Urpolan ala-aste, jolloin alueella alkaa 

liikkua n. 300 ala-asteikäistä lasta. Aita on osa lasten liikkumiseen ja 

turvallisuuteen liittyvää suunnitelmaa. 

 

 Väylävirasto on myöntanyt luvan aidan rakentamiseen ja hanke on 

toteutettava luvan mukaan vuoden 2020 aikana. 

 

 Hanke oli tarkoitus toteuttaa kokonaisurakkana, mutta hankkeesta ei saatu 

riittävästi tarjouksia. Hanke voidaan toteuttaa teettämällä maanrakennustyö 

puitesopimusurakoitsijalla ja hankkimalla aita suoraan sen toimittajalta 

asennettuna. 

 

 Hanketta ei ole budjetoitu vuodelle 2020, mutta luvasta johtuen se on nyt 

toteutettava ja se voidaan rahoittaa muista hankkeista vapautuvilla 

määrärahoilla. Hankkeen kustannusarvio on 45.000 euroa. 

 

Esitys, Kj  Toteutetaan radanvarren aidan rakentaminen hankkimalla maanrakennustyö 

puitesopimusurakoitsijalta ja aita asennettuna aidan toimittajalta. 

  

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

 kokouksessa. 

 

Päätös Päätettiin toteuttaa radanvarren aidan rakentaminen hankkimalla 

maanrakennustyö puitesopimusurakoitsijalta ja aita asennettuna aidan 

toimittajalta. 

  

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

 kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 73 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 73 

  

Esitys, Kj. Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne. 
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Kuntayhtymän hallitus § 74 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

EI JULKINEN  

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 74 
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Kuntayhtymän hallitus § 75 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 75 

  

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita.  
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Kuntayhtymän hallitus § 76 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 76 

  

Esitys Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.  

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17.8.2020 klo 10:00 Mikkelissä.  
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Kuntayhtymän hallitus § 77 09.07.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n laina-ajan pidennys 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 77 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymällä on ollut vuodesta 2010 

Nordea Pankki Suomi Oyj:sta 4 milj. euron laina (luoton numero 179920-

17623), jota on jäljellä vielä 1.466.280,76 euroa. Lainan lyhennysohjelma 

on alun perin laskettu 15 vuodelle, mutta laina-aika on sopimuksessa 10 

vuotta Nordeasta johtuen. Nordean kanssa on jo alun perin sovittu, että 

jäljellä olevalle lainalle tehdään uusi sopimus jäljellä olevaksi viideksi 

vuodeksi.   

 

Esitys                   Hallitus päättää jatkaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainaa 5 vuodella.  

 

                           Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan 

yksityiskohdista. 

 

                            Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hallitus päättää jatkaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainaa 5 vuodella.  

 

                           Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään muista lainan 

yksityiskohdista. 

 

                            Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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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 (64-66, 73, 76) 

   

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

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (67-72, 

 74-75, 77) 

 

 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. 
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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. 

 

 

 


