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KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.10.2021 klo 16.19-17.59 

 

KOKOUSPAIKKA Vihdin kunnantalolta (Asemantie 30), 4. kerroksen kokoustila 

 

 

Läsnä olevat jäsenet  Olli-Pekka Arvila puheenjohtaja 

  Anitta Siponen varapuheenjohtaja 

  Jorma Jylhäkoski jäsen 

                                             Päivi Suonsivu-Miettinen jäsen  

 

Poissa   Minna Berglöf-Isotalo jäsen 

    

   

  

Muut läsnä olevat  Timo Turunen                     kuntayhtymän johtaja 

                                             Mark Lassfolk  pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

Olli-Pekka Arvila  Mark Lassfolk  

puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi 

Vihdissä  ____ / ____ / 2021.  

 

 

 

 

    

 

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 

 

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntayhtymän nettisivuilla   

 alkaen.  

 

KOKOUKSEN AVAAMINEN 

  

TARK.LTK § 56 Kuntalain § 94 mukaan kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva tarkastus-

lautakunnan jäsen, joka johtaa puhetta kunnes tarkastuslautakunnan puheen-

johtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 

 

 Päätös 

 Anitta Siponen avasi kokouksen klo. 16.19.  
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 

 

TARK.LTK § 57 Tämä kokous on vuosien 2021-2024 tarkastuslautakunnan järjestäytymisko-

kous.  

 

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 

1.8.2021 - 31.5.2025 on Vihdin kunnanvaltuusto valinnut 9.8.2021 § 55 seu-

raavat henkilöt jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 

 

Anitta Siponen, jäsen  Pauliina Lehtola, varajäsen 

Päivi Suonsivu-Miettinen, jäsen Maritta Taskinen, varajäsen 

Jarmo Jylhäkoski, jäsen  Jarmo Tanskanen, varajäsen 

 

ja Karkkilan kaupunginvaltuusto 9.8.2021 § 78 

 

Olli-Pekka Arvila, jäsen  Kari Laine, varajäsen 

Minna Berglöf-Isotalo, jäsen Jiida Torjama, varajäsen 

 

  Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän 

kuin puolet jäsenistä on läsnä.  

 

Perussopimuksen 10 §:n mukaan tarkastuslautakunta valitsee keskuudestaan 

kahden vuoden toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pu-

heenjohtaja tulee nimetä eri kunnasta kuin yhtymähallituksen puheenjohtaja. 

 

Yhtymähallitus on valinnut 31.8.2021 § 76 kaudelle 31.8.2021–31.5.2023 

puheenjohtajaksi Tapio Karjalaisen Vihdin kunnasta. Näin ollen perussopi-

muksen 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi tulee valita 

joko Olli-Pekka Arvila tai Minna Berglöf-Isotalo. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 

31.5.2023 saakka keskuudestaan puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan. 

 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 

 

Päätös Tarkastuslautakunta valitsee kahden vuoden toimikaudeksi 

31.5.2023 saakka puheenjohtajaksi Olli-Pekka Arvilan, vara-

puheenjohtajaksi valitaan Anitta Siponen. 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2021 

  

TARK.LTK § 58 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallintosäännön 101 §:n mukaan toimielin 

päättää kokoustensa ajan ja paikan.  

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi 
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tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouk-

sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja 

määrää kokousajan.  

 Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

 

Hallintosäännön § 103 mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateri-

aali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähallitus tai sen nimeämä vi-

ranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tie-

toliikenneyhteydet ovat käytettävissä.  

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös säh-

köpostilla kokouksen jäsenille jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Hallintosäännön § 121 mukaan kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheen-

johtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.   

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja  

valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot. 

Pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoi-

tus, puheenjohtajan allekirjoitus, pöytäkirjanpitäjän varmennus, merkintä pöy-

täkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänä pidosta. 

 

Esittelijän ehdotus: 

 

Tarkastuslautakunta päättää pitää kokoukset pääsääntöisesti Vihdissä kerran 

kuukaudessa klo 16.15 alkaen. Kokouspäivät vuonna 2021 ovat:  

 

Tarkastuslautakunta päättää, että kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähete-

tään tai toimitetaan lautakunnan jäsenille viimeistään kokousta edeltävänä 

torstaina. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään jäsenille ja varajäse-

nille sähköpostilla. Esityslista julkaistaan Karviaisen internetsivuilla sinä päi-

vänä, kun lista lähetetään sähköpostilla jäsenille. Jäsenen ollessa estynyt saa-

pumaan kokoukseen tai osallistumaan päätöksentekoon, toimittaa kyseinen jä-

sen itse kokouskutsun ja esityslistan liitteineen varajäsenelleen.  

 

Tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan 

pääsääntöisesti seuraavassa kokouksessa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään ylei-

sesti nähtävänä perusturvakuntayhtymä Karviaisen internetsivuilla osoitteessa 

www.karviainen.fi. 

 

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastajan. 

 

 Päätös 

 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on 17.11.2021 klo 16.15. 

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastajan. 

   

 

TILINTARKASTAJAN VALINTA 

 

TARK.LTK  § 59 Vihdin kunnanvaltuusto kokouksessaan 1.6.2021 § 30 ja Karkkilan kaupun-

ginvaltuusto kokouksessaan 21.6.2021 § 52 ovat valinneet tilintarkastajaksi 

http://www.karviainen.fi/
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toimikaudeksi 2021 – 2024 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n. Val-

tuuston päätökset lähetetään esityslistan liitteenä. 

 

BDO Audiator Oy on esittänyt, että kunnan vastuunalaiseksi tilintarkasta-

jaksi nimetään JHT, HT Mark Lassfolk. Avustavana tarkastajana toimii 

JHT, HT Annika Sveholm. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuustojen päätökset.  

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 

 

TARK.LTK  § 60 Hallintosäännön 114 §:n mukaan esittelijästä päättää lautakunta. Hallinto-

säännön 61 §:n mukaan tarkastuslautakunnan asiat päätetään ilman viranhal-

tijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää, että päätöksenteko tarkastuslauta-

kunnassa tapahtuu pääsääntöisesti puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta. 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖN AVUSTAMINEN 

 

TARK.LTK  § 61 Tarkastuslautakunta päätti edellä 58 §:ssä lautakunnan pöytäkirjanpitäjästä. 

Muusta mahdollisesti tarvittavasta lautakuntatyön avustamisesta on tarpeen 

päättää erikseen. Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan ilmoittanut lauta-

kunnan tukipalveluiden veloitusperusteet. Tarkastuslautakunnan avustami-

seen liittyviä tehtäviä ovat mm. kokousten valmistelu, esityslistojen laatimi-

nen, arviointikertomuksen valmistelu siinä laajuudessa kuin näistä tehtävistä 

lautakunnan kanssa sovitaan. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää, että tilintarkastusyhteisö avustaa 

tarkastuslautakuntaa kokousten valmistelussa, esityslistojen 

laatimisessa ja arviointikertomusten valmistelussa sekä muissa 

erikseen päätettävissä asioissa.  

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

ESTEELLISYYDET 

 

TARK.LTK  § 62 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voi-

massa, mitä kuntalain § 75 sekä hallintolain §27 ja § 28:ssa säädetään. Es-

teellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosai-

siin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsitte-

lyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. 
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Tarkastuslautakunnan jäsenen on perustelua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. 

pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteelli-

syyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetes-

sä. 

 

Esitys Tarkastuslautakunnan jäsenet ilmoittavat esteellisyytensä ja ne 

merkitään pöytäkirjaan. Esteellisyyksissä tapahtuvista muutok-

sista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. 

 

Päätös Ei ilmoitettavia esteellisyyksiä. Esteellisyyksissä tapahtuvista 

muutoksista lautakunnan jäsenet ilmoittavat välittömästi. 

 

 

LAUTAKUNNAN TIETOJENSAANTIOIKEUS JA JÄSENILLE SÄÄNNÖNMUKAISESTI 

TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 

 

TARK.LTK  § 63 Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien 

säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävik-

seen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi. 

 

Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lauta-

kunnan päätöstä. Päätöksen on oltava riittävän yksilöity. Tarkastuslautakun-

nan jäsenet toimivat virkavastuulla ja jäsenet ovat salassapitovelvollisia, 

jotka eivät saa paljastaa ulkopuolisille sellaista asiakirjaa tai tietoa, joka jul-

kisuuslain tai muun lain mukaan on salassa pidettävä tai jota ei lain mukaan 

saa ilmaista (julkisuuslain 23 § ja rikoslain 40:5 §). 

 

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että heille 

toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja, kuten 

talousarvio ja taloussuunnitelma, osavuosikatsaukset tai muut kuntayhtymän 

kokonaiskehitystä kuvaavat raportit, johtosäännöt ja niiden muutokset sekä 

toimielinten pöytäkirjat. 

 

Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista havainnoistaan 

muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja arviointikerto-

muksen laatimista. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää sille säännönmukaisesti toimitet-

tavista asiakirjoista. 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. Yhtymähallituksen pöytäkirjat 

toimitetaan hyväksynnän jälkeen sähköpostitse liitteineen tar-

kastuslautakunnan jäsenille. 

 

 

ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN 

 

TARK.LTK  § 64 Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksen 

järjestämistä varten.  Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuustojen aset-
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tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko 

toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ar-

vioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa 

olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on katta-

matonta alijäämää. 

 

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointi-

suunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön 

järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintar-

kastajan valmistelun pohjalta. Arviointisuunnitelmaluonnos on esityslistan 

liitteenä. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman 

vuosille 2021 – 2024 ja työohjelman vuodelle 2021. 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 

 

TARK.LTK  § 65 Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koske-

van työohjelman. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan 

työohjelman vuodelle 2021. 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN JA KÄYTTÖÖN TILATTAVA MA-

TERIAALI 

 

TARK.LTK  § 66 Lautakunnan työn onnistumisen kannalta on tärkeää, että lautakunta pereh-

tyy ja kouluttautuu tehtäväänsä hyvin. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta käy keskustelun ja päättää tarvittavasta 

perehtymissuunnitelmastaan, osallistumisesta koulutukseen ja 

mahdollisesti lautakunnan käyttöön hankittavasta kirjallisuu-

desta ja muusta materiaalista. 

 

Päätös Lautakunta päättää hankkia perehdyttämiskoulutuksen koskien 

tarkastuslautakunnan tehtäviä. Puheenjohtaja ja sihteeri selvit-

tää vaihtoehtoja seuraavaan kokoukseen mennessä.  

 Lisäksi kuntayhtymän johtajaa pyydetään pitämään koulutus 

kuntayhtymän toiminnasta, rakenteesta ja asiakaskunnasta tu-

levassa kokouksessa 17.11.2021. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN PALKKIOT 

 

TARK.LTK  § 67 Hallintosäännön 13 luvussa on määrätty toimielinten palkkioista.  

 

Toimielinpalkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtä-

vän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimie-

limen sihteerin tai muun tehtävään määrätyn tulee tehdä palkkioiden mak-

samista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.  

 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 

50 prosenttia kokouspalkkion tässä kohdassa mainitusta määrästä kolmen 

tunnin jälkeiseltä ajalta.  

Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen  

osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta sekä varsinaiselle jäsenel-

le että varajäsenelle täysi kokouspalkkio.  

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja  

toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan  

puheenjohtajan kokouspalkkio.  

 

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta  

ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen 

vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai 

muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enem-

mältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen 

enimmäismäärä on 37 euroa.  

 

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää  

työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että  

luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja 

että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa. Luottamushenkilön, joka tekee 

ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- taikka muussa 

julkisoikeudellisessa toimisuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys  

ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.   

 

 

Esitys Tarkastuslautakunta toteaa hallintosäännön mukaiset palkkiot. 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. 

 

 

SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 

 

TARK.LTK  § 68 Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on teh-

tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elin-

keinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä 

varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan-

käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimie-

limen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohta-
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jia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituk-

sen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kulu-

essa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitus-

velvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.  

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, 

jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

Kuntalain 64 §:n mukaan tätä säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymissä. 

 

Saadut sidonnaisuusilmoitukset jaetaan eri lähetyksenä. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta  

- merkitsee saadut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi 

- hyväksyy asianmukaiset sidonnaisuusilmoitukset 

- pyytää ilmoitusvelvollisia täydentämään tarvittaessa ilmoi-

tustaan 

- saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset yhtymähallituk-

selle ja edelleen Vihdin kunnanvaltuustolle ja Karkkilan 

kaupunginvaltuustolle tiedoksi 

- päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kun-

tayhtymän kotisivuilla 

 

Päätös Tarkastuslautakunta päättää pyytää kuntayhtymän hallintoa 

pyytämään sidonnaisuusilmoitukset ilmoitusvelvollisilta, siten 

että tarkastuslautakunta pystyy käsittelemään sidonnaisuusil-

moitukset seuraavassa kokouksessa 17.11.2021.  

 Pyydetään hallintoa myös poistamaan vanhat ei enää voimassa 

olevat sidonnaisuusilmoitukset julkisesta rekisteristä. 

 

  

ORGANISAATIOUUDISTUKSEN LÄPIVIENTI JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAA-

VUTTAMINEN SEKÄ TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

 

TARK.LTK   § 69 Kuntayhtymän johto esittelee toteutettua organisaatiouudistusta, tälle asetet-

   tuja tavoitteita sekä niiden toteutumista. 

 

   Esitys Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi. 

 

    

   Päätös Tarkastuslautakunta merkitsee informaation tiedoksi. 
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___________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 

 

MUUT ASIAT 

  

TARK.LTK  § 70 Hallintosäännön 112 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai 

jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsi-

teltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 

Esitys Tarkastuslautakunta käsittelee muita asioita tarvittaessa. 

 

Päätös Ei muita asioita. 

 

 

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS 

  

TARK.LTK  § 71 Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet 

oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.  Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa 

on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettä-

vä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä 

tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto pe-

rustuu. 

 

Esitys Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksen-

hakukielto liitetään pöytäkirjaan. 

 

Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat 

vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kun-

talain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 

§). 

 

Päätös Päätös esityksen mukaisesti. Kokous päätettiin klo 17.59. 


