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1. Puheenjohtajan katsaus 

Vuosi 2020 oli maailman laajuisesti poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. 
Kuntayhtymässä korona vaikutti kustannuksiin sekä vaikutti työntekijöiden jak 
samiseen ja työhyvinvointiin. Kaikesta huolimatta kuntayhtymä selvisi haasta 
vasta vuodesta kokonaisuutena ottaen hyvin. 

Kuntayhtymän strategiaa päivitettiin loppuvuodesta 2020. Kuntayhtymän strate 
gian pohjalta laaditaan vuosittaiset järjestämis- ja palvelusopimukset ja niihin 
pohjautuvat toimeenpano-ohjelmat. Strategisissa tavoitteissa painottuvat ennal 
taehkäisevät palvelut ja varhainen tuki, joiden avulla kuntayhtymän toiminnalla 
saadaan parempaa vaikuttavuutta. Osallisuus omaan ja läheisten hyvinvointiin, 
kuntayhtymän palveluiden vastaaminen jäsenkuntien asukkaiden palvelutarpei 
siin sekä kehittäminen on määritelty keskeisiksi strategisiksi tavoitteiksi. 

Kuntayhtymän houkuttelevuus työpaikkana on nostettu strategiseksi tavoitteeksi. 
Työvoiman saanti on erityisen haastavaa eräillä erikoisaloilla. Tämän vuoksi on 
ensiarvoisen tärkeää, että henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan. Alueen 
ikärakenteen muutos vaikuttaa palvelutarpeisiin, jolla on vaikutusta myös osaa 
van henkilöstön tarpeeseen. Kuntayhtymän jäsenkunnissa ikävakioitu sairasta 
vuus on jo nyt korkealla tasolla maan keskiarvoon verrattuna. 

Sote-uudistuksen osalta kuntayhtymä koordinoi Pohjois-Pohjanmaan sote-palve 
lustrategiatyön valmistelua. Mikäli sote-uudistuksen lait hyväksytään kesään 
2021 mennessä, siirtyy soten järjestämisvastuu uusille perustettaville hyvinvoin 
tialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Sote-palveluiden järjestämistavasta riippu 
matta tärkeintä on, että alueen asukkaiden palvelut toteutetaan laadukkaasti ja 
riittävässä laajuudessa. 

Haluan esittää omasta ja koko tarkastuslautakunnan puolesta lämpimät kii 
tokset kuntayhtymän henkilökunnalle jäsenkuntien asukkaiden hyväksi 
tehdystä työstä. 

Risto Juntunen, 
tarkastus lautakunnan puheenjohtaja 

2. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely 

Yhtymävaltuusto on valinnut tarkastuslautakuntaan: 

Varsinainen jäsen Varajäsen 

Risto Juntunen pj 
Aili-Marja Alaraasakka vpj 
Juha Heikkilä 
Marja-Leena Heikkilä 
Taisto Nikkanen 

Maija Paavola 4.11.2020 alk. 
Jari-Jukka Jokela 
Hilkka Parkkisenniemi 
Tuomo Onkalo 9.12.2020 alkaen 
Kalle Moilanen 
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Perussopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunnassa on jäsen ja varajäsen jokai 
sesta jäsenkunnasta. 

Kuntalain 121 §:n tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi uu 
tena tehtävänä 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut valvoa 
KuntaL 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta 
mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Tilikauden aikana tarkastuslautakunta kokoontui kahdeksan kertaa. Tarkastus 
lautakunnan toiminta on perustunut arviointisuunnitelmaan vuosille 2020 - 2021 
sekö työohjelmaan vuodelle 2020. Lautakunnan käytettävissä ovat olleet kun 
tayhtymän viranhaltijoiden esittelyt, toimintaa ja taloutta koskevat raportit sekä 
esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi tarkastuslautakunta on tehtävänsä suoritta 
miseksi perehtynyt vuosien 2020 - 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, 
vuoden 2020 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilintarkastuskerto 
mukseen. Tarkastuslautakunnan varajäsenet vaihtuivat 4.11.2020 Mari Mikkosen 
ja 9.12.2020 Lauri Vakkalan luopuessa luottamustoimistaan. 

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena 
tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Sakari Syrjälä ja JHT, KHT Tiina Mik 
konen-Brännkärr 7.12.2020 alkaen. Tarkastuslautakunta seurasi tilintarkastajan 
vuoden 2020 tarkastussuunnitelman toteutumista. 

3. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen 
toimenpiteiden arviointi 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 käsitellyt tarkastuslautakunnan 
vuoden 2019 arviointikertomuksen. Yhtymävaltuusto velvoitti hallintokuntia 
ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta. 

Yhtymähallitus ei ole käsitellyt arviointikertomusta vuodelta 2019 koska tarkas 
tuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 

4. Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellis 
ten tavoitteiden saavuttamisesta 

4.1. Talousarvion toteutuminen 

Käyttötalousosa 

Kuntayhtymän lopullinen talousarvio vuodelle 2020 oli O euroa ylijäämäinen/ ali 
jäämäinen, toteutuman ollessa 38.803,74 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän käyt 
tötalouden toimintakulut olivat yhteensä 135.591.500,82 euroa, mikä oli 
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4.542.990,82 euroa lopullista talousarviota enemmän. Henkilöstökulut ylittivät ta 
lousarviossa ennakoidun 535.000 eurolla. Palveluiden ostot muodostuivat koko 
kuntayhtymän tasolla noin 2.575.000 euroa talousarviossa ennakoitua suurem 
miksi. 

Tilinpäätöksessä 2020 kaikki menot yhteensä nousivat 0,5 % eli 700.000 euroa ver 
rattuna tilinpäätökseen 2019. 

Taulukko 1. Sitovien tasojen ulkoiset ja sisäiset kulut. 

SITOVAT TASOT TP2019 , TP2020 Muutos,€ Muutos, 
ULKOISET JA SISÄl~ET MENOT % 
Hallinto 2041000 1811000 -230 000 -11,3 
Elinkeinojen kehittäminen 221000 88000 -133 000 -60,2 
Seudullinen kuntapalvelutoimisto 3492000 3 687000 195 000 5,6 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskeskus 758000 757000 -1000 -0,1 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto 128 379 000 129 249 000 870000 0,7 
Käyttötalous yhteensä 134892000 135592000 700000 0,5 

Korona toi kuntayhtymälle lisämenoja noin 1.500.000 euroa ja vähensi tuloja noin 
400.000 euroa. Koronan negatiivien vaikutus talouteen oli siis noin 1.900.000 eu 
roa. 

Taulukko 1. Koronan vaikutukset kuntayhtymän talouteen 

Kunta Kerona - Menete- Kustannus- 
kulut€ tyt tuotot vaikutus yh- 
12/2020 € 12/202 teensä 

0 
Ii 573 365 122000 695 365 
Pudasjärvi 358 081 100000 458 081 
Simo 175 262 21000 196 262 
Utajärvi 198 728 88000 286 728 
Vaala 169 662 67000 236 662 
Hallinto 17 183 
Yhteensä 1 492 281 398 000 1873 098 

Kuntayhtymälle kertyi toimintatuottoja 135.671.573.37 euroa. Toimintatuottoja 
kertyi vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 4.573.951,37 euroa eli 3,5% enem 
män. Myynti- ja maksutuotot olivat tilinpäätöksessä yhteensä 125.062.423,80 eu 
roa, joka oli 501.379,97 euroa vuotta 2019 vähemmän, jolloin myynti- ja maksu 
tuotot olivat 125.563.803,80 euroa. 

Tilikauden ylijäämä, 38.803,74 euroa palautetaan jäsenkunnille vuoden 2022 en 
nakkolaskutuksen yhteydessä. 

Taulukko 3. Kuntien maksuosuudet sosiaali- ja terveyspalveluihin, tilinpäätösvertailu 2019-2020 ja ta 
lousarvio 2020. 
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TP2019 TA2020 TP 2020 POIKKEAMA KÄYTTÖ'- ERO TP 21l19 • 2020 TA2021 'ERO TP 2029· TA 2021 
LOPULLISEEN " C " C " TALOUSAR)IJO!)N 

11 
Oma tuotanto 21657000 20806000 22050000 1244000 106,0 393 000 1,8 22 024 000 ·26000 -0,l 
Erikoissairaanhoito 11968 000 11570000 12 572000 1002000 108,7 604000 5,0 11570 000 ·l 002 000 -8,0 
YHTEENSÄ 33 625 000 32376000 34 622 000 2 246000 106,9 997000 3,0 33 594000 -1028000 -3,0 
PUDASJÄRVI 
Oma tuotanto 24 578 000 23 275000 24820000 1545 000 106,6 242 000 1,0 24117000 -703 000 -2,8 
Erikoissairaanhoito 11653 000 11300000 11886000 586000 105,2 233 000 2,0 11273 000 -613 000 -5,2 
YHTEENSÄ 36 230 000 34575 000 36 706000 2 131 000 106,2 475 000 1,3 35 390 000 -1316_000 -3,6 
UTAJÄRVI 
Oma tuotanto 7767000 7681000 8 043 000 362000 104,7 276000 3,6 8107000 65000 0,8 
Erikoissairaanhoito 3 217 000 3355000 3427 000 72000 102,1 210 000 6,5 3 355 000 -72 000 -2,1 
YHTEENSÄ 10983 000 11036000 11470000 434 000 103,9 486000 4,4 11462000 -7000 -0,1 
VAALA 
Oma tuotanto 9185 000 9352000 9595 000 243 000 102,6 410000 4,5 9 844 000 249 000 2,6 
Erikoissairaanhoito 5123000 5 083 000 4 752000 -331000 93,5 -372 000 -7,3 5083000 331000 7,0 
YHTEENSÄ 14 309 000 14 435 000 14347000 -88 000 99,4 38000 0,3 14926000 579000 4,0 
SIMO 
Oma tuotanto 7859 000 7 383000 7 736000 353 000 104,8 ·123 000 -1,6 7854000 117000 1,5 
Erikoissairaanhoito 5 590 000 5 200000 4534000 -666 000 87,2 -1056000 -18,9 5 000000 466 000 10,3 
YHTEENSÄ 13 449 000 12 583 000 12270000 -313 000 97,5 -1179000 -8,8 12854000 584 000 4,8 
YHTEENSÄ 
Oma tuotanto 71045000 68497000 72244000 3 747 000 105,S 1199000 1,7 71945000 -298000 -0,4 
Erfkolssalraanholto 37 551000 36 508000 37170000 663000 101,8 -380000 ·1,0 36281000 -890000 -2,4 
YHTEENSÄ 108 596000 105005000 109414000 4410000 104,2 818000 0,8 108 226 000 -1188000 -1,1 

Investoinnit 

Vuodelle 2020 ei ollut budjetoitu lainkaan investointeja, sillä hankinnoissa 
käytetään rahoitussopimuksia. 

4.2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Pudasjärven kaupunki 

Pudasjärven kaupungin osalta asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Koro 
nalla oli olennainen vaikutus siihen, ettei kaikkia tavoitteita saavutettu. Tavoit 
teiden toteutuminen koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa ei ollut kaikkien ta 
voitteiden osalta mahdollista. 

Seuraavia tavoitteita ei saavutettu: 

• Koulupsykologien palvelujen saatavuus (viivästynyt) 
• Täydennyskoulutuspaketin hyödyntäminen, THL-mentorointi (viivästy 

nyt) 
• Lastensuojelun jälkihuollon aikuistumisen tuen toimintamalli (viivästy- 

nyt) 
• Erityisen vaativan tuen palvelujen kehittäminen (viivästynyt) 
• Matalan kynnyksen eroauttamisen tarjoaminen (viivästynyt) 
• Tulevaisuuden sosiaalityöselvitys tiekartta 2030 valmistelu (viivästynyt) 
• Sosiaalityön vaikuttavuuden mittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
• Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
• Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
• Viriketoiminnan toteutuminen (viivästynyt) 
• Hoitotyön kehittäminen käyttäjien ja henkilöstön kanssa (viivästynyt) 
• Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen yli palvelu 

alojen (viivästynyt) 
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• Yhteisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ter 
veys- ja vanhuspalveluissa (ei etene, keskeytynyt). 

Iin kunta 

Iin kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Koronalla oli olen 
naista vaikutusta siihen, ettei tavoitteita saavutettu. Seuraavia tavoitteita ei saa 
vutettu: 

• Täydennyskoulutuspaketin hyödyntäminen, THL-mentorointi (viivästy 
nyt) 

• Lastensuojelun osalta asiakasmäärät per sosiaalityöntekijä vastaa suosi- 
tuksia (viivästynyt) 

• Matalan kynnyksen eroauttamisen tarjoaminen (viivästynyt) 
• Tulevaisuuden sosiaalityöselvitys tiekartta 2030 valmistelu (viivästynyt) 
• Sosiaalityön vaikuttavuusmittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
• Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
• Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
• Suunterveydenhuollon saatavuus (viivästynyt) 
• Kehittämistyöhön osallistuminen (viivästynyt) 
• ICT-kehittämiseen osallistuminen (viivästynyt) 
• Viriketoiminnan toteutuminen (viivästynyt) 
• Ikäihmisten mielekäs arki toiminta (viivästynyt) 
• Kotona asumista tukevan teknologian tarjoaminen asiakkaille (viivästy- 

nyt) 
• Varautuminen hoitajamitoituksen muutokseen (viivästynyt) 
• Työyhteisön vastuu työilmapiiristä (viivästynyt) 
• Osallistuminen Oulunkaaren yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen (vii 

västynyt) 
• 65 vuotta täyttäneiden terveyden omaehtoisen edistämisen tietopaketti 

(viivästynyt) 

Simon kunta 

Simon kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Koronalla oli 
olennaista vaikutusta siihen, ettei tavoitteita saavutettu. Erikoissairaanhoidon 
palveluita ostetaan Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:ltä, jonka laskutuksen seuranta 
on edelleen vaikeaa. Seuraavia tavoitteita ei saavutettu: 

• Erityisen vaativan tuen palvelujen kehittäminen (viivästynyt) 
• Sosiaalityön vaikuttavuusmittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
• Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
• Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
• Digitaalisten palveluiden kehittäminen (viivästynyt) 
• Omalääkärin nimeäminen paljon palveluja käyttäville (viivästynyt) 
• Kehittämistyöhön osallistuminen (viivästynyt) 
• ICT-kehittämiseen osallistuminen (viivästynyt) 
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• Tiivis ja syventyvä yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa ( ei etene, kes 
keytynyt) 

• Monimuotoisen kotona asumista tukevan palveluvalikon kehittäminen 
(viivästynyt) 

• Osallistuminen Oulunkaaren yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen (vii 
västynyt) 

• 65 vuotta täyttäneiden terveyden omaehtoisen edistämisen tietopaketti 
(viivästynyt) 

• Panostaminen hyvinvointi tiedolla johtamiseen (viivästynyt) 
• Palveluohjaajan toimessa on geronomi (ei etene, keskeytynyt) 
• Yhteisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ter 

veys- ja vanhuspalveluissa ( ei etene, keskeytynyt) 

Utajärven kunta 

Utajärven kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Koronalla 
oli olennaista vaikutusta siihen, ettei tavoitteita saavutettu. Seuraavia tavoitteita 
ei saavutettu: 

• Täydennyskoulutuspaketin hyödyntäminen, THL-mentorointi (viivästy- 
nyt) 

• Erityisen vaativan tuen palvelujen kehittäminen (viivästynyt) 
• Tulevaisuuden sosiaalityöselvitys tiekartta 2030 valmistelu (viivästynyt) 
• Sosiaalityön vaikuttavuusmittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
• Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
• Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
• Digitaalisten palveluiden kehittäminen (viivästynyt) 
• Suunterveydenhuollon, mielenterveys- ja kuntoutuspalveluiden kehittä 

minen (viivästynyt) 
• Päihdeasiakkaiden kuntoutuksen kehittäminen mielenterveyspalveluiden 

ja sosiaalipalveluiden kanssa (viivästynyt) 
• Kehittämistyöhön osallistuminen (viivästynyt) 
• Välittömän hoitotyön kohdentuminen (kotihoito, asuminen, hoiva) mi- 

nimi 60% (viivästynyt) 
• Asiakkaista 100% on tehty RAI-arvio tai sen päivitys (viivästynyt) 
• Viriketoiminnan toteutuminen (viivästynyt) 
• Hankerahoituksen hakeminen (viivästynyt) 
• Vanhuspalvelusuunnitelman päivitys (viivästynyt) 
• Varautuminen hoitajamitoituksen muutokseen (viivästynyt) 
• Osallistuminen Oulunkaaren yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen (vii 

västynyt) 
• Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen yli palvelu 

alojen (viivästynyt) 
• Yhteisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ter 

veys- ja vanhuspalveluissa ( ei etene, keskeytynyt) 
• Palveluohjaajan toimessa on geronomi (viivästynyt) 
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Vaalan kunta 

Vaalan kunnan osalta asetetut tavoitteet saavutettiin melko hyvin. Koronalla oli 
olennaista vaikutusta siihen, ettei tavoitteita saavutettu. Seuraavia tavoitteita ei 
saavutettu: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

Erityisen vaativan tuen palvelujen kehittäminen (viivästynyt) 
Matalan kynnyksen eroauttamisen tarjoaminen (viivästynyt) 
Tulevaisuuden sosiaalityöselvitys tiekartta 2030 valmistelu (viivästynyt) 
Sosiaalityön vaikuttavuusmittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
Digitaalisten palveluiden kehittäminen (viivästynyt) 
Suunterveydenhuollon, mielenterveys- ja kuntoutuspalveluiden kehittä 
minen (viivästynyt) 
Saattohoidon, palliatiivisen hoidon ja kivunhoidon kehittäminen vanhus 
palveluiden kanssa (viivästynyt) 
Kotisairaala toiminta (viivästynyt) 
Kehittämistyöhön osallistuminen (viivästynyt) 
Ikäihmisten mielekäs arki toiminta (viivästynyt) 
Vanhuspal vel usuunnitelman päivitys ( viivästynyt) 
Osallistuminen Oulunkaaren yhteiseen työhyvinvointihankkeeseen (vii 
västynyt) 
65 vuotta täyttäneiden terveyden omaehtoisen edistämisen tietopaketti 
(viivästynyt) 
Panostaminen hyvinvointitiedolla johtamiseen (viivästynyt) 
Yhteisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ter 
veys- ja vanhuspalveluissa ( ei etene, keskeytynyt) 
Laadunvalvonnan kehittäminen (viivästynyt) 

Yhteisiä kipukohtia palvelutuotannossa olivat muun muassa seuraavat: 

• Tulevaisuuden sosiaalityöselvitys tiekartta 2030 valmistelu (viivästynyt) 
• Sosiaalityön vaikuttavuusmittareiden selvittäminen (viivästynyt) 
• Taloussosiaalityön toimintamallien kehittäminen (viivästynyt) 
• Peruspalveluiden ja erityispalveluiden jaon selkiyttäminen (viivästynyt) 
• Digitaalisten palveluiden kehittäminen (viivästynyt) 

• Yhteisen kotisairaalatoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen ter 
veys- ja vanhuspalveluissa ( ei etene, keskeytynyt) 

Tarkastuslautakunta katsoo, että asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat olennai 
silta osin saavutettu. 
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5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 

Yhtymähallitus on hyväksynyt päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeet 27.3.2019. 

Vuoden aikana toimielimien tekemistä päätöksistä jätettiin oikaisuvaatimuksia, 
kunnallis- tai hallintovalituksia seuraavasti: 

• Yhtymävaltuuston päätöksistä ei tehty yhtään valitusta 
• Yhtymähallituksen päätöksistä ei tehty yhtään oikaisuvaatimusta 
• Palvelutuotantolautakunnan päätöksistä on tehty 28 hallintovalitusta 
• Viranhaltijoiden päätöksistä on tehty palvelutuotantolautakunnalle 97 oi- 

kaisuvaatimusta ja 1 oikaisuvaatimus yhtymähallitukselle. 

Yhtymähallitus on laatinut toimintakertomukseen selonteon sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestämisestä. Yhtymähallituksen selonteko perustuu sen 
alaisten toimielinten ja palvelutuotannon dokumentoituihin havaintoihin. 

6. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta ja kuntayhtymän 
palveluiden tuloksellisuudesta ja kehityksestä 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kuntayhtymää on kokonaisuutena johdettu 
ja hoidettu huolellisesti. Yhtymävaltuuston hyväksymät tavoitteet ovat olleet tar 
koituksenmukaisesti asetettuja, mitattavia ja toteutuneet kiitettävästi. 

Tilintarkastaja on antanut 20.5.2021 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. 
Kertomus ei sisällä huomautuksia. Tilintarkastaja on· esittänyt vastuuvapauden 
myöntämistä tilivelvollisille vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta yhtyy ti 
lintarkastajan esitykseen. 

7. Allekirjoitukset 

Iissä 20. päivänä toukokuuta 2021 

~ ~ - !fadt'J A&tm1~_rk~ _ 
Aili-Marja Alaraasakka Juha Heikkilä 
varapuheenjohtaja jäsen 

~1/t)-~~ 
~~arja-Leena Heikkilä Kalle Moilanen 

jäsen varajäsen 


