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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 2021 

 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien 
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 
 
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöiden 
tarkastuksen yhteensovittamisesta. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden 
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvolli-
suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
 
Valtuusto on 18.8.2021 67 § valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet: 
 

Varsinainen jäsen Varajäsen Muutokset 

Janette Rajaniemi, pj. Riitta Honkimaa  

Päivi Rantaeskola, vpj. Jonne Haapala  

Anne Hannus Reino Manninen  

Kari Hyytiäinen Senay Sagir  

Juhani Kärki Arto Ylikulju  

 

Lautakunnan sihteerinä on toiminut tilintarkastaja Matti Keskitalo KHT, JHT, HT. 
 
Tarkastuslautakunta valitsi painopistealueeksi kaupunginhallituksen / keskushallinnon kokouksessa 
29.9.2021 pykälä §119. Arvioinnin suorittamiseksi tarkastuslautakunta on kuullut toiminnasta vastaavia 
viranhaltijoita ja henkilöstöä eri hallintokunnista, jotka toimivat eri osastoilla tai eri asiakasrajapinnoissa. 
Tarkastuslautakunta on tutustunut arvioitavia toimintoja koskeviin vertailutietoihin. Lisäksi lautakunta on 
kuullut useampaan kaupungin talousjohtajaa kaupungin toimintaympäristöä, toiminnan kehittämistä ja 
hallintoa koskevissa asioissa sekä kaupungin taloutta ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä.  
 
Tarkastuslautakunta on seurannut kaupungin talousarvion ja valtuuston vahvistamien toiminnallisten 
tavoitteiden toteutumista sekä toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta 
huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamis-
velvollisuuden noudattamista. Vuoden 2021 syksyllä aloittanut tarkastuslautakunta on kokoontunut yhteensä 
yhdeksän kertaa arviointitehtävän suorittamiseksi.
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2. EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA 
TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 
Vuoden 2020 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti yleisellä tasolla huomiota lautakuntien 
tavoitteiden asetantaan ja olennaisiin talousarvion ylityksiin. Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää 
varmistua siitä, että tavoitteet ovat realistisesti saavutettavissa ja niiden toteumaa voidaan seurata. Tämä 
myös motivoi henkilökuntaa ja vastuunalaisia henkilöitä tavoitteiden saavuttamisessa, kun ne ovat 
konkreettisesti saavutettavissa ja mitattavissa. Tavoitteiden asettaminen ja ideaalimaailma tulee erottaa 
toisistaan, kun mietitään vuodelle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista.  
 
Talousarvion ylityksistä tarkastuslautakunta painotti, että olennaiset talousarvion ylitykset tulee viedä 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kuntalain mukaisessa määräajassa. Tarkastuslautakunta nosti myös 
esille henkilöstön työhyvinvointia ja perehdyttämistä, joihin on edelleen kiinnitettävä huomiota sen 
toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi. 
 
Tarkastuslautakunnan vuotta 2020 koskeva arviointikertomus merkittiin kaupunginvaltuuston tiedoksi 
23.06.2021 §46. Kaupunginvaltuusto pyysi kaupunginhallitusta antamaan syyskuun 2021 loppuun mennessä 
valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat 
ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. 
 
Kaupunginhallitus lähetti arviointikertomuksen tiedoksi lautakunnille 9.8.2021 ja pyysi lausunnot 
arviointikertomuksessa mainituista huomioista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Kaupungin-
valtuusto merkitsi tiedoksi 20.10.2021 arviointikertomukseen annetut lautakuntien ja henkilöstöjaoston 
lausunnot.  
 
Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomukseensa saadut vastineet ja pitää vastineita olennaisilta 
osin riittävinä. 
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3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

 
3.1 Kaupunginhallitus 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta tiedustelee minkä vuoksi esimieskoulutuksia ei ole 
järjestetty / miksi tavoitteeseen ei ole päästy? Tarkastuslautakunta esittää saman kysymyksen Varautumis- 
ja riskienhallintasuunnitelman päivittämisen osalta. 
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3.2 Perusturvalautakunta 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

Perusturvalautakunta kokonaisuudessaan ylitti talousarvion kuluarvion n. 1,1 milj. eurolla toteuman ollessa 
102,8 %. Kyseinen lautakunta on sitovuustasoiltaan brutto-sitovuudessa tulot ja menot erikseen. 
Tarkastuslautakunta tiedustelee, mitkä syyt vaikuttivat siihen, että talousarvio kulujen osalta ylitettiin? 
 
Perusturvalautakunta on kokouksessaan 6.10.2020 hyväksynyt talousarvion, josta kaupunginhallitus on 
kokouksessaan 2.11.2020 pyytänyt karsimaan 1 milj. euroa, jota ei kuitenkaan saisi kohdentaa 
erikoissairaanhoitoon. Perusturvalautakunta teki uuden talousarvioesityksen 11.11.2020, jossa 
perusterveydenhuollon vastuualueelta karsittiin 120 tuhatta euroa ja sosiaalitoimen vastuualueelta 880 
tuhatta euroa.  lman tätä karsintaa perusturvalautakunta olisi pysynyt paremmin talousarviossa.  
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Useina vuosina on puhuttu perusturvan osalta “alibudjetoinnista”. Oulaisissa sairastavuus on keskiarvoa 
suurempi, joten se tulisi ottaa huomioon talousarviota tehdessä, eikä sitä tulisi laatia keskiarvon mukaisesti, 
koska siihen ei olla edellisinä vuosina päästy. Tarkastuslautakunta tiedustelee kaupunginhallitukselta, miksei 
perusturvalautakunnan talousarviota ole jo raami- ja budjetointivaiheessa oikaistu siten, että se vastaisi 
paremmin vuosien ajan näkyvillä ollutta, todenmukaisempaa talousarviota?  
 
Tarkastuslautakunta haluaa painottaa, että talousarvion seurantaan tulisi kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota ja etenkin loppuvuoden osalta, jolloin mahdolliset suuremmat talousarviopoikkeamat alkavat 
hahmottumaan koko vuoden kertymän osalta ja reagoida niihin vastaavasti kuntalain mukaisessa 
määräajassa. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota myös edellisissä arviointi-
kertomuksissaan. Tarkastuslautakunta myös edellyttää, että kaupungin taloudesta vastaavat henkilöt 
seuraavat yhä aktiivisemmin talousarvion kokonaiskehitystä ja varmistaisivat, että mahdolliset olennaiset 
talousarviopoikkeamat tulee vietyä ajoissa valtuuston käsiteltäväksi. 
 
Tilinpäätöksellä esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta pyytää selvittämään, miksi 
erikoissairaanhoidon “sakkopäivät” ovat lisääntyneet? Tarkastuslautakunta myös tiedustelee miksi 
palvelusuunnitelmia ei ole laadittu ja päivitettu kaikille tarpeen mukaisesti / kaikilla ei ole voimassa olevia 
palvelusuunnitelmia? 
 
Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota tilinpäätöksen taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ja 
perusteluiden osalta ns. ”tyhjiin kohtiin”, joissa tavoitteen toteutumista ei ole lainkaan kommentoitu tai 
perusteltu. Valtuuston asettamat taloudelliset- ja toiminnalliset tavoitteet ovat aina kyseistä lautakuntaa 
sitovia tavoitteita, joiden toteumat tai toteutumatta jääminen tulee perustella tilinpäätöskirjalle. 
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3.3 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 
 
 
Toiminnallisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota seuraavien tavoitteiden toteutumiseen. 
 

 

 

 

 

 
 
Opetuksen tavoitteissa on viitattu valtakunnallisiin keskiarvoihin, mutta tavoitteen toteumalaatikossa ei ole annettu 
konkreettisia asetetun tavoitteen mukaisia lukuja. Tästä syystä tavoitteen toteutuminen jää tilinpäätöksen lukijalle 
epäselväksi. Tarkastuslautakunta painottaa, että jatkossa tavoitteiden toteuma tulisi esittää selkeästi ja yksiselitteisesti. 
Tästä syystä tarkastuslautakunta myös esittää kysymyksen päästiinkö opetustunneissa valtakunnalliseen keskiarvoon 
/ päästiinkö asian osalta tavoitteeseen? Sama havainto koskee myös Lukiokoulutuksen ”Riittävän opetuksen” tavoitetta 
ja lisäkysymys siitä, päästiinkö tähän tavoitteeseen? 

 

 

 

 
Peruskoulut, yläkoulu vastuualueen osalta Tarkastuslautakunta pyytää lisäperusteluita sille, miksi ”Kehittämistehtävät” 
tavoite ei ole edennyt? Mitä teknisen puolen ongelmilla tarkemmin tarkoitetaan? 

 

 

 

 
 

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 8a2edaaa-fa66-48d2-b551-d2a8470c83ce



Oulaisten kaupunki 

Arviointikertomus 2021 

 

8 

 

 

 
 
Ruokapalvelut vastuualueen osalta tarkastuslautakunta pyytää lisäselvitystä siitä, miksi ruokalatoimikunnan toiminnan 
kehittämistavoitteiseen ei ole päästy / miksi kouluryhmän kehittämistyöryhmä ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 
aikana? Tarkastuslautakunta esittää saman havainnon ja kysymykset koskien henkilökunnan kouluttamistavoitetta ja 
tilatavoitteita, jotka eivät tilinpäätöksen mukaan toteutuneet. 
 
Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kulupuolen talousarviopoikkeamaan, 
jossa sivistys- ja hyvinvointilautakunta on ylittänyt menobudjetin yht. 336 tuhatta euroa. Tarkastuslautakunta tiedustelee, 
mitkä syyt vaikuttivat siihen, että talousarvio kulujen osalta ylitettiin? 

 
Tarkastuslautakunta haluaa painottaa, että talousarvion seurantaan tulisi kiinnittää jatkossa erityistä huomiota ja etenkin 
loppuvuoden osalta, jolloin mahdolliset suuremmat talousarviopoikkeamat alkavat hahmottumaan koko vuoden 
kertymän osalta ja reagoida niihin vastaavasti kuntalain mukaisessa määräajassa. 
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3.4 Tekninen lautakunta 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Vuoden 2020 arviointikertomukseen ja tekniseltä lautakunnalta saatuun vastineeseen liittyen tarkastus-
lautakunta tiedustelee edelleen syitä sille, miksi tarjouskilpailuihin ei edelleenkään saada tavoitteen 
mukaisesti riittävää määrää tarjouksia ja onko tähän ongelmaan liittyviä syitä riittävästi pohdittu ja sitä miten 
tavoitteeseen päästäisiin tulevaisuudessa? 
 
Kaavoituksen osalta tarkastuslautakunta tiedustelee miksi Haikosaaren maankäyttösuunnitelmaa ei ole 
aloitettu? Tarkastuslautakunta esittää saman kysymyksen koskien asemakaavojen ajantasaisuuden 
arviointitavoitetta. Tarkastuslautakunta pitää kaavoituksen ajantasaisuutta ja prosessin sujuvuutta erittäin 
tärkeänä kaupungin elinvoimaisuuden kannalta, johon on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Tarkastuslautakunta pitää myös tärkeänä Tori-alueen elävöittämistä valtuuston esittämän tavoitteen 
mukaisesti ja tiedusteleekin miksi Tori-alueen toiminnallinen tavoite on jäänyt osittain täyttämättä? 
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Yksityistieasioiden vastuualueen osalta tavoitteiden saavuttaminen jää tilinpäätöksestä avonaiseksi. 
Tarkastuslautakunta tiedusteleekin toteutuivatko oheiset arviointikertomukselle nostetut tavoitteet ja miksi 
toteumia ei ole avattu tilinpäätökselle? 
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3.5 Valvonta ja lupalautakunta 
 

 

 

 
 

Vuoden 2020 arviointikertomukseen ja valvonta- ja lupalautakunnalta saatuun vastineeseen liittyen 

tarkastuslautakunta tiedustelee edelleen rakennusvalvonnan sulkemistavoitteeseen ja sen toteutumiseen 

liittyen, että vaikuttiko tavoitteen osittaiseen toteutumiseen odotettua suurempi ja nimenomaan kesäajalle 

ajoittunut rakennuslupahakemusten määrä vai minkä vuoksi tavoitteeseen ei päästy? 
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4. HENKILÖSTÖ  

 
Tilinpäätöksen toimintakertomuksen mukaan ”kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä kasvoi 19 henkilöllä 

ja sijaisten ja määräaikaisten määrä väheni 10 henkilöllä vuoteen 2020 verrattuna. Vuodenvaihteessa 

vakinaista henkilöstöä oli 450 ja sijaisia 194. Kokonaismuutos henkilöstön osalta vuonna 2021 oli +19 

henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrän kasvun selittää suurelta osin uusien toimien perustaminen, minkä 

myötä määräaikaisia henkilöitä on vakinaistettu tehtäviin. Muutoin henkilöstömäärän kokonaiskasvua selittää 

mm. väliaikaisen varhaiskasvatusyksikön perustaminen sekä uusien virkojen/toimien perustaminen työlli-

syyspalveluihin, kotisairaalaan sekä sosiaali- ja kriisipäivystykseen. Työllistämistuella palkattuja oli 

keskimäärin 30 henkilöä. Vuonna 2021 sairauspoissaolojen määrän kasvu taittui ja sairauspoissaoloja oli 

yhteensä 9649 pv (1097 pv/-10,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna). Sairauspoissaolopäiviä oli 15,0 

päivää henkilöä kohti.” 
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Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. 
Hyvää on myös se, että henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut ja vakinaisia työntekijöitä on saatu lisättyä 
19 henkilöllä uusien toimien perustamisen myötä. Tarkastuslautakunta haluaa muistuttaa, että tehtävää 
sairauspoissaolojen vähentämiseksi tulee edelleen tehdä. Työterveyskyselyiden tekeminen ja tulosten 
läpikäyminen on tärkeää myös jatkossa. 

 

Tarkastuslautakunta arvioi, että henkilöstön työhyvinvointiin ja perehdyttämiseen on edelleen kiinnitettävä 
huomiota toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten vuoksi.
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5. KAUPUNGIN TALOUS JA TILINTARKASTUS 

 
Kaupunginhallitus on 28.3.2022 allekirjoittanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tuloslaskelman 
toimintakate oli -54 (-50,1) milj. euroa ja vuosikate 2,4 (4,7) milj. euroa. Vuosikate ei kata poistoja, jotka olivat 
2,6 (2,4) milj. euroa. Tilikauden tulos on -98 tuhatta euroa (1,9 milj. euroa) ja taseen kumulatiivinen ylijäämä 
31.12.2021 on yhteensä 3,7 (3,8) milj. euroa. 

Kaupungin toimintakertomuksen mukaan koronapandemia aiheutti kaikissa hallintokunnissa kustannuksia. 
Koko kaupungin tasolla suorat koronakustannukset olivat n. 655.000 euroa. Henkilöstökuluja muodostui 
yhteensä 100.000 euroa, palvelujen ostoja 475.000 euroa ja aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 80.000 euroa. 
Henkilöstökuluja muodostui testaamisesta, jäljittämisestä sekä rokottamisesta. Palvelujen ostot 
muodostuivat laboratoriokuluista sekä koronakustannusten korvaamisesta vanhusten huollon ostopalvelu-
yksiköille. Aineita ja tarvikkeita hankittiin suojavarusteiden ja desinfiointiaineiden muodossa koronavirukselta 
suojautumiseen. 

Oulaisten kaupungille valtionosuuksia kertyi 2021 vuonna 27,3 milj. euroa ja laskua 1,0 milj. euroa (-3,6 %) 
vuodesta 2020. Laskua selittää vuonna 2020 koronapandemian vuoksi myönnetyt ylimääräiset 
valtionosuudet.  

Vuonna 2021 Oulaisten kaupungin tuloveroprosentti oli 22 % edellisen vuoden tapaan (V.2018 21,5 %) 
Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2018 tasossa. Kokonaisuutena verotulototeutuma oli hyvä ja 
toteutuma 100,5 %, joka on n. 0,130 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Kaiken kaikkiaan verotulot 
kasvoivat n. 0,961 milj. euroa (3,7 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021. Kunnallisveron tuotto ylitti talousarvion 
n. 68.000 euroa ja kiinteistöverontuotto oli n. -98.000 euroa vähemmän talousarvioon verrattuna. 
Yhteisöveron tuotto ylitti talousarvion n. 168.000 euroa ja kertymä oli n. 510.000 euroa korkeampi vuoteen 
2020 verrattuna. 

Kokonaisuutena Oulaisten kaupungin verorahoitus ja valtionosuudet laskivat vuodesta 2020 noin 60.000 
euroa (-0,11 %). 

Oulaisten kaupungin konsernitilinpäätöksen tulos oli ylijäämäinen 17,3 tuhatta euroa (2,7 milj. euroa) ja 
taseen kertyneet ylijäämät yht. 8 milj. euroa (7,8 milj. euroa). 

Tilinpäätöksen selonteossa sisäisen valvonnan järjestämisestä todetaan, että ” Oulaisten kaupunginvaltuusto 
ei ole antanut erikseen tavoitteita konsernille. Tästä syystä tavoitteiden asettaminen on jäänyt konserniin 
kuuluvien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet itsenäisesti. 
Yleisesti ottaen konsernivalvonta ei ole systemaattisesti järjestettyä, mikä johtuu Oulaisten 
kaupunkikonsernin pelkistetystä rakenteesta.” 

Tarkastuslautakunta haluaa painottaa valtuuston hyväksymän konserniohjeistuksen noudattamista, jonka 
mukaisesti konsernijohdon tulisi neuvotella tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista, minkä jälkeen 
ne esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, 
että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun ja strategian mukaista. Tytäryhteisöjen 
taloussuunnitelmien tulisi perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. 

Nykyisten kriisikuntakriteerien mukaan kunta katsotaan kriisikunnaksi, jos (KuntaL 118§) joku seuraavista 
edellytyksistä täyttyy: 

Kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää viimeistään neljän vuoden kuluessa 
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta TAI 

Kuntakonsernin alijäämä euroa/asukas on viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä 
edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa TAI  

Kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna 
peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:  
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kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia; 

a. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 %-yksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 

painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 

b. Asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä 

ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen 

määrän vähintään 50 prosentilla 

c. Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8. 
 

Oulaisten kaupungin taseessa on 31.12.2021 kertyneitä ylijäämiä 3,7 milj. euroa tilikauden tuloksen siirron 
jälkeen.  

 

JOHTOPÄÄTÖS: Oulaisten kaupungilla ei ole talouden tasapainottamisvelvoitteita. Kaupungin tilintarkastaja 
on antanut 24.5.2022 tilintarkastuskertomuksen ja yksityiskohtaisen tarkastusraportin. Talousarvion sitovien 
tasojen ylityksiin ja niiden vientiin oikea-aikaisesti kaupunginvaltuustolle tulee kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota. 
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6. YHTEENVETO 
 

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toimintakertomus ja tilinpäätös antavat hyvän kokonaiskuvan 
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Oulaisten kaupungissa ja 
sen konsernissa vuodelta 2021. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat olennaisilta osin toteutuneet 
valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta perusturvalautakunnan ja sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan talousarvion menomäärärahan poikkeamia, jotka on nostettu esille myös 
tilintarkastuskertomuksella.  

 
Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä talousarvion toteuman seurannan tehostamista niin lautakunta 
kuin taloushallintotasolla. Huomiota tulee myös kiinnittää talousarvion toiminnallisiin toteumiin ja niiden 
avaamiseen tilinpäätöskirjalla (tilinpäätöskirjalla edelleen osittain tyhjiä kohtia). 

 

 
Oulaisissa, 24. päivänä toukokuuta 2022 

 

 

Janette Rajaniemi, puheenjohtaja   Päivi Rantaeskola, varapuheenjohtaja 

 

 

Anne Hannus, jäsen     Kari Hyytiäinen, jäsen 

 

 

Juhani Kärki, jäsen 
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