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Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen 

 

Kv 60 §  

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan valtuutetun, joka on 

estynyt hoitamasta valtuutetun tointaan tai esteellinen ottamaan osaa 

päätöksen tekemiseen jossakin asiassa, on viipymättä ilmoitettava es-

teestä valtuuston puheenjohtajalle. Tämä ilmoitus voidaan jättää myös 

kunnanvirastoon niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua val-

tuutetun sijaan. 

 

 Työjärjestyksen 11 §:n mukaan varajäsenen kutsuminen on puheenjohta-

jan tehtävä. Varajäsenelle on ilmoitettava mikäli mahdollista se aika, jon-

ka hän hoitaa valtuutetun tointa. 

 

 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä. 

 

Päätös: Valtuutetut Anu Hirvonen, Ari Weide ja Matti Vepsäläinen olivat ilmoit-

taneet olevansa estyneitä saapumaan kokoukseen ja tämän vuoksi pu-

heenjohtaja pyysi ao. valtuustoryhmien varavaltuutettuja ottamaan paik-

kansa valtuustossa tämän kokouksen ajaksi.  . 
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kv 61 §  

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun 

vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen 

on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin val-

tuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle ja kunnanjohtajalle sekä samassa 

ajassa annettava yleisesti tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

 

 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty em. henkilöille 15.12.2016 sekä 

samana päivänä julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoi-

tus kokouksen ajasta, paikasta sekä käsiteltävistä asioista on julkaistu 

Paikallislehti Sisä-Savossa 15.12.2016. 

 

 Valtuuston työjärjestyksen 14 §:n mukaan puheenjohtajan on todettava, 

onko valtuusto laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Päätös: Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  
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Kunnanvaltuusto   25.10.2016  85  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

Kv 62 §  

Valtuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valitaan kaksi valtuutettua 

tarkastamaan kokouksen pöytäkirja. 

 

 Tarkastus suoritetaan torstaina 22.  joulukuuta 2016 klo 9.00. 

 

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Huuskonen ja 

Tauno Herranen.  
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Kv 63 §  

Kunnanvaltuusto päättää, että tässä kokouksessa 

 

1. asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, 

 

2. muut mahdolliset kokouksen osanottajien esittämät asiat otetaan 

huomioon tulevaa valmistelua varten. 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että taloussuunnitelma 2017-2020 

(§ 64), talousarvio 2017 (§ 65) ja Rautalammin yrittäjyyskasvatusstrate-

gia 2016-2019 ( §69) käsitellään seuraavassa kokouksessa. Muilta osin 

ehdotus hyväksyttiin.   
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Työterveyshuollon järjestäminen Rautalammilla tulevaisuudessa 

 

Kh 182 §  

Rautalammin kunta antoi Soisalon työterveydelle (Varkauden kaupun-

gin  

 liikelaitos) järjestettäväksi kunnan alueella olevan työterveyshuollon 

1.8.2014 ja kunnan henkilöstön osalta 11.8.2014 alkaen. Sote-uudistus 

ja Varkauden kaupungin ratkaisut ovat merkinneet sitä, että kunnat ja 

kaupungin sitä, että kunnat ja kaupungit joutuvat arvioimaan tilannetta 

uudelleen. Varkauden kaupunki on kartoittanut vaihtoehtoja siten, että  

 

 1. liikelaitos yhtiöitettäisiin, 

 2. liikelaitoksen toiminta lopetettaisiin ja työterveyshuolto siirretään 

omaksi toiminnaksi, 

 3. liikelaitoksen toiminta myydään tai kilpailutetaan yksityiselle toimi-

jalle. 

 

 Eräät yhteisöt ja toimijat ovat esittäneet työterveyshuollon uudistukseen 

liittyen, että odotetaan lopullista sote-uudistusta ja siinä työterveyshuol-

lon rakenteellista määritystä. Toiset ovat esittäneet työterveyshuollon 

siirtämistä esim. POSOTE-valmisteluun tai odottamaan maakunnallisen 

ratkaisun tekemistä. Hallituksen viimeisimmän sote-linjauksen mukai-

sesti työterveyshuolto jää kokonaisuudessaan entiselleen muutoin, paitsi 

ilmeisesti rahoituksen osalta. Miten tämä voi tapahtua, kun ja jos rahoi-

tus uudistuu merkittävästi, on vielä epävarmaa.  

 

 Varkauden kaupungin ratkaisuihin liittyen liikelaitoksessa on tehty rat-

kaisuja yhteistyön lisäämiseksi Ylä-Savon suuntaan, jonne on perustettu 

ilmeisesti työterveyshuoltoa varten osakeyhtiö. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

 Kunnanhallitus ryhtyy selvittämään yksin ja yhdessä lähialueen muiden 

kuntien kanssa erilaisia vaihtoehtoja työterveyshuollon järjestämiseksi 

Rautalammilla kuntalaisille, yrittäjille ja kunnan henkilöstölle. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_____________________________ 

Kh 245 § 

Liite 9 Varkauden kaupunki Soisalon työterveyden liikelaitoksen omistajana on 

ilmoittanut, että kaupunki ei perusta yhtiötä eikä myy työterveyshuolto-

toimintaansa. Käytännössä tämä on merkinnyt sitä, että 13 kuntaa ja  
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kaupunkia joutuu järjestämään työterveyshuoltopalvelut muulla tavoin 

kuntalaisille, yrityksille ja omalle henkilöstölle. Soisalon työterveys-

huolto on irtisanonut työterveyshuollon palveluiden tuottamisen siten, 

että palvelut päättyvät 31.12.2016, liite 9.  

 

Ylä-Savon sote on perustanut Terveyspalvelu Verso Oy-nimisen yhtiön 

ja se on tehnyt sopimuksen Kysteri-liikelaitoksen kanssa siten, että yhtiö 

tuottaa työterveyshuollon järjestämisvastuun mukaiset palvelut Keite-

leen, Pielaveden, Tervon, Vesannon, Kaavin ja Rautavaaran alueella. 

Muut Soisalon työterveyshuollon kunnat arvioivat tilannetta uudesta 

näkökulmasta lähinnä sitä taustaa vasten, miten sote-uudistus ja sosiaa-

li- ja terveyspalvelukeskuksiin liittyvät lääkärinvastaanottopalvelut voi-

daan yhdistää työterveyshuoltopalveluiden kanssa. Useat kunnat ja kau-

pungit kilpailuttavat uudelleen työterveyshuoltopalvelut ja etsivät sa-

malla uusia yhteistyökumppaneita ja –muotoja toiminnalle. Hyvinvoin-

nin ja terveyden edistäminen jää peruskunnille, ja työterveyshuolto on 

tärkeä osa ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä luovia insti-

tuutioita. 

 

Kunnan arvioidut henkilöstön työterveyshuollon kustannukset ovat noin 

70.000 € vuodessa. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Rautalammin kunta kilpailuttaa työterveyshuoltopalvelut. Kunta pyytää 

tarjoukset Suomen Terveystalo Oy:ltä, Terveyspalvelu Verso Oy:ltä, 

Goronaria – COR Oy:ltä, Mehiläinen Oy:ltä ja Attendo Oy:ltä ja Pihla-

jalinna Oy:ltä. Prosessi viedään eteenpäin siten, että uusi toimija on 

31.12.2016 mennessä valittu. 

 

Päätös:  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

_____________________ 

 

Kh 336 §  

Liitteet 3-4 Työterveyshuollon järjestämisen uudelleen organisoiminen ja järjetämi-

nen on viivästynyt kunnassa sen johdosta, että lopullinen Varkauden 

kaupungin päätös Soisalon työterveyden tulevaisuudesta saatiin varsin 

myöhään tiedoksi kuntiin (. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen työter-

veyshuollon kilpailuttamisesta. Kilpailuttaminen toteutetaan vuoden 

2017 keväällä siten, että uusi toimija on valittu 1.7.2017 mennessä. Jär-

jestely on mahdollista toteuttaa kesken vuotta.   Soisalon työterveys  
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 tiedotti asiakastiedotteella 30.11.2016, että heidän viimeinen vastaanot-

topäivä Rautalammilla on 15.12.2016 klo 13.30. Liikelaitos pahoittelee 

liikelaitoksen lopettamisesta tulevaa palvelukatkosta (Liite 3) 

Hallinto-osasto on valmistellut asiaa siten, että työterveyshuolto Rauta-

lammin kunnassa turvattaisiin kilpailuttamisajan 1.7.2017 saakka suo-

ralla hankinnalla. Terveyspalvelu Verso aloittaa työterveyshuollon pal-

veluiden tuottamisen Pohjois-Savon maakunnan alueella. Terveyspalve-

lu Versolla on toimipisteet Ylä-Savon SOTE Kuntayhtymän alueella (Ii-

salmi, Vieremä, Sonkajärvi ja Kiuruvesi) sekä Soisalon Työterveysliike-

laitoksen toiminnan loppuessa, myös liikelaitoksen palveluntuotanto 

alueella. Terveyspalvelu Verso Oy on kunnallisesti omistettu työter-

veyshuollon palveluita tuottava yhtiö, joka tuottaa laajasti kokonaisval-

taisia työterveyshuollon palveluita maakunnan kuntien alueella 1.1.2017 

alkaen. Terveyspalvelu Verso Oy on Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän 

perustama työterveyshuollon yhtiö (Liite 4) 

 

Kiireellisin tehtävä muutostilanteessa on potilastietojen siirtäminen uu-

delle toimijalle. Työterveyshuollon asiakkaita Rautalammilla on yhteen-

sä n. 700 henkilöä. Siirto tulisi tehdä ennen 16.12.2016. Potilaskerto-

mukset saadaan siirrettyä sähköisesti, mutta potilasasiakirjojen luovutus 

perustuu potilaan/ asiakkaan kirjalliseen suostumukseen, joten jokaisen 

työntekijän on  lupa tietojen luovuttamiseen hyväksyttävä allekirjoituk-

sellaan. Yritystietojen luovutusta varten tarvitaan lisäksi työnantajan 

edustajan allekirjoittama tietojensiirtolupalomake. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että työterveyshuolto palvelut han-

kintaa suoralla hankinnalla 1.7.2017 saakka Työterveyspalvelu Verso 

Oy:ltä. Neuvotteluissa pyritään siihen, että palvelutaso säilyy Rauta-

lammilla saman tasoisena kuin aikaisemmin on ollut Soisalon työter-

veyden aikana. Asiasta on informoitu Yt-toimielintä. 

Suorahankinnan perusteena on se, että asia oli kiireellinen ja tällä aika-

taululla oli mahdotonta tehdä työterveyshuollon kilpailutus. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

______________________ 

 

Kv 64 §  

Liitteet 1-2 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Vesilaitoksen eriyttäminen kunnan kirjanpidosta 

 

Tltk 71 §  Vesihuoltolakia koskevat muutokset (22.8.2014/681) ovat astuneet voi- 

Liite 11 maan 1.9.2014. Lain mukaan tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää vesi-

huolto muista toiminnoista ja vesihuollolle sekä hulevesien käsittelylle 

on tilikausittain laadittava kirjanpitolain mukainen tase ja tuloslaskelma, 

rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Kirjanpito 

voidaan eriyttää kunnan kirjanpidosta joko kokonaan erilliseksi kirjan-

pitoyksiköksi tai vaihtoehtoisesti kirjanpidollinen taseyksikön perusta-

minen. 

 Liitteenä kuntajaoston omaehtoinen lausunto vesihuoltolain muutosten 

vaikutuksista kunnallisten vesihuoltolaitosten kirjanpitoon ja tilinpää-

tökseen sekä Kuntaliiton julkaisu Kirjanpidollisen taseyksikön perusta-

minen. 

 

 Eriyttäminen tulee toteuttaa 1.1.2016 alkaen, jonka johdosta kunnanval-

tuuston tulee päättää kuluvan vuoden aikana vesihuollon avaava tase 

1.1. 

 Asia esitellään kokouksessa. 

 

Teknisen johtajan ehdotus: 

 Tekninen lautakunta esittää liitteen 11 mukaisen avaan taseen kunnan-

hallitukselle ja edelleen valtuustolle. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

_____________________ 

 

Kh 244 § 

Liite 8 

 Vesilaitoksen avaavan taseen vastaavaa-arvo on 1.1.2016 yh-

teenä1.647.248,93 €. Vesilaitoksella on velkoja yhteensä (liittymismak-

sut, ostovelat, muut velat ja lomapalkkavelka) yhteensä 376.432,74 €. 

Pääomasijoituksen nettoarvo oli näin ollen 1.1.2016 yhteensä 

1.271.016,19 €. 

 

 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, 

että vesilaitos-liikelaitoksen pääomasijoitus rahoitettaisiin peruspää-

omasijoituksena 635.508,10 € ja kunta kirjaisi vesilaitos-liikelaitokselle 

lainaa yhteensä 635.508,10 €. 

 

Kunnanjohtajan ehdotus: 

Vesilaitos-liikelaitoksen keskeneräiset hankinnat on arvioitu sisältyvän 

taselaskelmaan ja olevan arvoltaan 636.832,66 €. Taloussuunnitelman  
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mukaan kunta investoi vesilaitokseen vuosien 2016-2017 aikana yh-

teensä n. 700.000 € (netto). Perusteltua on tässä yhteydessä ennen lopul-

lista päätöstä ja esityksen tekemistä valtuustolle selvittää myös vesilai-

toksen osuuskunnan tai osakeyhtiön perustamismahdollisuus.  

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

  

______________________ 

  

Kh 338§ 

Vesilaitos-liikelaitoksen eriyttämiseen liittyen kunnanhallitus edellytti, 

että ennen lopullista päätöstä selvitetään vesilaitoksen osuuskunnan tai 

osakeyhtiön perustaminen. Selvitystyö on kesken, ja aikataulullisesti 

vesilaitos-liikelaitoksen eriyttäminen on tarkoituksen mukaista tehdä 

vuoden vaihteessa. Selvitystyötä tulee kuitenkin jatkaa ja vuoden 2017 

aikana selvitetään osuuskunnan tai  osakeyhtiön perustamismahdolli-

suus. 

 

 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että vesilaitos-liikelaitos 

eriytetään kunnan kirjanpidosta vesihuoltolainmukaisesti ,teknisen lau-

takunnan esityksen mukaisesti.  Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuus-

tolle, että vuoden 2017 aikana selvitetään osuuskunnan tai osakeyhtiön 

perustamismahdollisuus. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

______________________ 

 

Kv 65 § 

Liite 3 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä: Vesilaitos eriytetään vesihuoltolain 

  mukaiseksi erilliseksi kirjanpidolliseksi taseyksiköksi. 
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Rakennusoikeuksien ostaminen Tiitilänkylän jakokunnalta 

 

Kh 258 § 

Tiitilänkylän jakokunnassa on yli 100 osakasta. Tiitilänkylän jakokunta 

on tehnyt 30.6.2016 kunnalle ja muille osakkaille tiedotteen, jossa yh-

teisten jakokunnan omistamien saarten mahdollisesta suojeluun hyväk-

symisestä v voi seurata rakennusoikeuksien myynti. Saarissa on 6 kaa-

voitettua rakennuspaikkaa. Rakennusoikeudet ovat kaupan sen johdosta, 

että Tiitilänkylän jakokunta on hakemassa METSO-ohjelman kautta 

suojeluun em. saaria. Rautalammin kunta on yksi jakokunnan omistajis-

ta.  

 

Rautalammin kunnanhallitus ilmoitti olevansa valmis neuvottelemaan 

jakokunnan kanssa rakennusoikeuksien hankkimisesta siten, että kun-

nalla voisi olla omia alueita, joille voisi siirtää kaupan olevia rakennus-

oikeuksia.  

Jakokunnan saadun tiedon mukaan yhteensä 3 osakasta on toistaiseksi 

ollut kiinnostunut rakennusoikeuksien ostamisesta. Kaupan syntyminen 

edellyttää myös sitä, että Pohjois-Savon ELY hyväksyy jakokunnan esi-

tykset METSO-ohjelmaan. 

 

Jakokunnan ja kunnan edustajat neuvottelivat 9.9.2016 ja esittelivät 

omia tavoitteita rakennusoikeuksien kauppaan liittyen. Mikäli järjestely 

onnistuisi rakennusoikeuksien ostaminen maksaisi kunnalle arviolta 

noin 75.000-90.000 euroa. Lisäksi tulisi rakennuspaikkaa koskien lisä-

hintaa kunnalle kaavoitus-, sähkö- ja tienrakentamiskustannuksista. 

Kunta voisi siirtää ja kaavoittaa Kettukankaan alueelle kaikki 6 raken-

nuspaikkaa ja ehkä vielä enemmänkin. 

 

Tiitilänkylän jakokunnan yleinen kokous on ollut 30.9.2016, jossa toi-

mivalle hoitokunnalle on annettu valtuudet neuvotella mahdollisesti ra-

kennusoikeuksien kaupasta. Jakokunnan tavoite on se, että asia voidaan 

päättää vuoden 2016 aikana. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus ottaa kantaa mahdolliseen 6 rakennuspaikan rakennus-

oikeuksien ostamisesta Tiitilänkylän jakokunnalta ja niiden siirtämisestä 

Kettukankaan alueelle. Aikataulullisesti pyritään siihen, että myöntei-

sessä tapauksessa kunnan päätös voidaan tehdä vielä lokakuun 2016 ai-

kana. 

 

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 

kunta ostaa em. 6 rakennuspaikan rakennusoikeudet Tiitilänkylän jako 

 kunnalta ja siirtää ne Kettukankaan alueelle. Kauppahinnasta neuvotel-

laan vielä osakaskunnan kanssa. 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kh 279 § 

 Kunta käy vielä kauppahintaneuvottelut jakokunnan kanssa pe 

21.10.2016, minkä jälkeen tehdään esitys kunnanhallitukselle ja –

valtuustolle kuuden rakennuspaikan rakennusoikeuden ostamisesta ja 

siirtämisestä Kettukankaan alueelle. 

 

 Hallintojohtaja selostaa kokouksessa käytyä neuvottelua. 

 

Hallintojohtajan ehdotus: 

 Kunnanhallitus päättää jatkaa neuvotteluja Tiitilänkylän jakokunnan 

kanssa ja vetää asian pois kunnanvaltuuston esityslistalta 25.10.2016. 

 

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 

 

 Kaija ja Timo Satuli poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian 

käsittelyn ajaksi. 

_____________________ 

 

Kh 348 § 

Liite 6 

Tiitilän jakokunnan kanssa on jatkettu neuvoteluja rakennusoikeuksien 

ostamisesta Vesannon ja Tervon kunnissa sijaitsevien saarien Lehtosaa-

ri, Hiidensaari, Pönkäsaari ja Pikonsaari osalta. Kaikki nyt kaupan koh-

teena olevat rakennusoikeudet sijaitsevat Tervon kunnan puolella ole-

vassa Lehtosaaressa. 

 

Kauppahinta kuuden rakennuspaikan rakennusoikeudesta on 85.500,00 

euroa eli 14.250 €/ kpl. Kauppahinta maksetaan sen jälkeen, kun kaup-

pakirja on allekirjoitettu ja molempien kauppaosapuolten hallintoelimet 

ovat asian hyväksyneet ja päätökset saavat lainvoiman. 

 

Kauppakirjaluonnos liitteenä 4. 

 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää hyväksyä  kauppakirjan ja esittää sitä edelleen 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Kaija ja Timo Satuli jääväsivät itsensä ja poistuivat kokoushuoneesta 

tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 
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Kv 66§ 

Liite 4 

 

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 

 Kaija ja Timo Satuli jääväsivät itsensä , eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn. 

Puheenjohtaja kutsui varavaltuutettu Heikki Korhosen kokoukseen tämän asian käsit-

telyn ajaksi. 



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

RAUTALAMMIN KUNTA  Kokouspäivä  Sivu 

 

Kunnanhallitus   19.12.2016  420 
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Kh 350 § 

 

Perusturvan talousarvion  2016 ylityslupa 

Perusturvan talousarvio 2016 on ylittymässä palveluiden ostojen osalta. 

Sosiaalihuollon palveluiden ostot kuntayhtymiltä ylittyvät palveluiden 

yllättävän tarpeen lisääntymisen johdosta 214t €. Vaje voidaan kattaa 

sosiaalitoimen muista menoista. Terveydenhuollon talousarvio on ylit-

tymässä 270t€. Ylitystä ei voida kattaa perusturvan muista kustannus-

paikoista. Ylitysuhkaa on käsitelty perusturvalautakunnan kokouksissa 

syksyn aikana. Lisätalousarviota tai ylityslupaa ei ole haettu, koska ter-

veydenhuollon talousarvio on osoittanut tasoittumista, eikä ylityksen to-

teumista tai suuruutta ole ollut mahdollista arvioida. 

Perusturvajohtaja pyytää ylityslupaa terveydenhuollon talousarvioon ja 

lisämäärärahaa ylityksen kattamiseen 270t. 

Kunnanjohtajan esitys: 

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalle 

myönnetään terveydenhuollon kuluihin 270.000 € lisämääräraha. 

 

Päätös: 

______________________ 

 

Kv 67 § 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

 

 


