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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto    4.3.2021  1 
 
 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT §  Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen-  
4.3.2021 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 
 
 Päätös: 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   4.3.2021   2 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT §  Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu valtuusto kokoukseen on 
4.3.2021  vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuute-

tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 

 
 Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-

masosaa valtuutetuista on läsnä. 
 
 Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi kirjeellä kunnan-

hallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja va. hallintosihteerille 25.2.2021. Kokouk-
sen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 24.2.2021 ja ilmoitus 
Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 25.2.2021. 

 
 Päätös:  
 



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   4.3.2021   3   
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT §  Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa maanantaina 8.3.2021,  
4.3.2021 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
  
 
 Päätös:  
 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Valtuusto   4.3.2021  4   
 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT §  Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
4.3.2021 
 

Päätös: 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   25.1.2021  21 2 
Valtuusto    4.3.2021    5 

 
VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 
 
KHALL § 18 Hallintosäännön 21 § 4 mom. mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä  
25.1.2021 toimii ja muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhal-

tija.  
 

Kunnanhallitus on 14.1.2021 § 2 valinnut hallintosihteerin 1.1.2021 avoimeksi tul-
leeseen viran väliaikaiseksi hoitajaksi Sirpa Hirvisen 31.3.2021 saakka tai siihen 
saakka, kunnes uusi viranhaltija on valittu ja aloittanut viranhoidon. 
 
 Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee valtuuston pöytäkirjan-
pitäjäksi va. hallintosihteeri Sirpa Hirvisen siihen saakka, kunnes uusi virkavaalilla 
valittu hallintosihteeri aloittaa viranhoidon. 

 
  Puheenjohtajan avattua keskustelun vs. kunnanjohtaja Johanna Rautakoski antoi 

muutetun pohjaehdotuksen: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee val-
tuuston pöytäkirjanpitäjäksi hallintosihteerin ja hänen estyneenä ollessa kunnan-
johtajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
VALT §   
4.3.2021   
 
  Päätös:  
 
 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  

 

Kunnanhallitus   14.1.2021  5 4 
Valtuusto    4.3.2021  6 

 
VALTUUSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ  2021 
 
KHALL § 4   Hallintosäännön 6 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään  
14.1.2021 aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja kat-

soo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheen-
johtajalle esityksen sen pitämisestä. 

  
Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös  

 silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kut-
suttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä 
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Valtuuston kutsuu koolle puheen-
johtaja.  

 Kevätkaudella 2021 valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00.  
Valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivuilla. Li-
säksi valtuusto pitää tarpeen mukaan seminaareja ja iltakouluja erikseen sovitta-
vana ajankohtana. 

 
Asioiden sujuvan käsittelyn ja päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista, 
että valtuusto hyväksyy alustavasti valtuuston kokousaikataulun kevätkaudelle 
2021. Loppuvuoden osalta kokousaikataulun hyväksyy uusi valtuusto. 

Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että päättää pitää valtuuston ko-

koukset keväällä 2021 seuraavasti: 
 
 to     4.2.2021  

to   15.4.2021 
to     6.5.2021 
ma 31.5.2021   Tilinpäätöskokous 
to   17.6.2021   Uusi valtuusto järjestäytyy 

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
VALT §   
4.3.2021   
 
  Päätös: 
 
  



 

 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Kunnanhallitus   25.1.2021  20 1 
Valtuusto    4.3.2021    7 
 
TALOUSARVIOMUUTOKSET VUODELLE 2020 
 
KHALL § 17 Reisjärven kunnan talousarvio vuodelle 2020 laadittiin syksyllä 2019 käytettävissä  
25.1.2021 olevien tietojen pohjalta. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuus-

tolle talousarviovuoden aikana. Loppuvuodesta 2020 tuli kuitenkin käyttötalous-
osaan merkittäviä muutoksia, jotka korjataan vuoden 2020 talousarvioon. 

 
 Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan muutokset: 
 
 Palvelujen ostot -645.000 
 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ilmoittama talousarvioylitys -645.000 euroa 

(KYvalt 12.11.2020 § 9, Ppky). Palvelujen ostojen myötä toimintakate laskee              
-19.610.600 euroon. 

 
 Vuoden 2020 talousarvion valtionosuuksien muutokset: 
 

Valtionosuudet 318.000 
 Kuntaliiton valtionosuuslaskelman 13.1.2021 mukaan Reisjärven vuoden 2020 lo-

pullinen peruspalvelujen valtionosuus on 10.374.995 euroa, muut opetus- ja kult-
tuuritoimen valtionosuusvähennykset -116.028 euroa ja verotulojen maksun lyk-
käysmenettelyn kompensaatio 39.693 euroa.  

 
Molempien muutosten myötä vuosikate laskee 1.373.000 euroon ja tilikauden 
ylijäämä 486.000 euroon. 

 
 Liitteenä 1 Tuloslaskelma sekä valtionosuuslaskelma 
 
 Valmistelija: kehitys- ja talouspäällikkö 044 3008 505 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 

2020 talousarvion muutokset esitetyn mukaisesti.   
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
VALT §  Liite Tuloslaskelma sekä valtionosuuslaskelma. 
4.3.2021  
 
  Päätös: 
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Kunnanhallitus   22.2.2021  42 3 
Valtuusto    4.3.2021    8 
 
TALOUSARVIOMUUTOS INVESTOINTIKOHTEELLE KUITUVERKON RAKENTAMINEN VUODELLE 2020 
 
KHALL § 35 Valtuuston periaatepäätöksellä 23.5.2017 § 23 Reisjärven kunnan alueelle 
22.2.2021 on rakennettu valokuituverkko. Verkon rakentamiskustannukset vuosille 2017-

2019 jakautuivat valtion, hankkeen toteuttaneen teleyrityksen ja kunnan kesken 
siten, että kunnan osuus oli 33 % eli 549.223,97 euroa. Reisjärven kunta on mak-
sanut osuudestaan ennakkomaksuna 319.548,50 euroa. 

  
Vuoden 2019 tilinpäätökseen kunnan tytäryhtiö R-Net Oy sai tilintarkastajan oh-
jeistuksen hankkeen tukien käsittelyyn. Kunnan kirjanpidossa toimittiin vastaa-
valla tavalla konsernitilinpäätöksen sisäisten erien täsmäämiseksi. Kunta on mak-
sanut valokuituverkon rakentamisen loppueränä nettona 205.708,50 e vuonna 
2020. 
 
Vuoden 2020 talousarvion hyväksymisvaiheessa ei maksujärjestely eikä sen edel-
lyttämä määrärahaa ole ollut tiedossa. Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 
on tehtävän vastaava määrärahamuutos. 

 
 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-

sen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan muutokset talousarvioon tulee tehdä 
talousarviovuoden aikana heti, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden 
jälkeen talousarvion muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Kysei-
nen talousarviomuutos 205.708,50 euroa on suuruudeltaan sellainen, että se on 
syytä tehdä toteutumisvuodelle. 

 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarviomuutoksen tiedoksi ja ehdottaa val-
tuustolle vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahaa 205.708,50 euroa kohteelle 
121 Valokuituverkon rakentaminen.  

 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja teki muutetun pohjaehdotuk-

sen: Kunnanhallitus merkitsee talousarviomuutoksen tiedoksi ja ehdottaa valtuus-
tolle vuoden 2020 talousarvioon lisämäärärahaa 205.708,50 euroa kohteelle 121 
Valokuituverkon rakentaminen. Lisämäärärahan osuus on sisältynyt jo vuoden 
2019 talousarvion investointisuunnitelmaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
VALT §   
4.3.2021   
 
  Päätös: 
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Kunnanhallitus   22.2.2021  41 2 
Valtuusto     4.3.2021    9  
 
VALOKUITUVERKON POISTOAIKA 
 
KHALL § 34 Reisjärven kunnan alueelle rakennettu valokuituverkko valmistui vuoden 2019 
22.2.2021 lopulla ja viimeiset maksuerät suoritettiin vuonna 2020. Valokuituverkon lopulliset 

kustannukset olivat yhteensä 2.141.011,16 euroa. Rakentamisen maksuosuudet 
jakautuivat valtion, hankkeen toteuttaneen teleyrityksen ja kunnan kesken siten, 
että kunnan 33 % osuus kokonaiskustannuksista oli 549.223,97 euroa.  

 
Valokuituverkon investointimeno on kirjattu kunnan kirjanpitoon pysyvien vastaa-
vien aineettomien hyödykkeiden ryhmään, kohtaan muut pitkävaikutteiset menot 
ja edelleen osallistuminen toisen yhteisön valokuituhankkeeseen. Kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaoston suunnitelman mukaisia poistoja koskevan yleisohjeen mu-
kaan pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden han-
kintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödyk-
keen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan pois-
toina kuluksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellista pito-
aikaa määriteltäessä voidaan käyttää apuna kokemusperäisiä tietoja vastaavien 
hyödykkeiden taloudellisista pitoajoista vastaavassa toiminnassa. 
 
Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödyk-
keen ennakoidaan hyödyttävän kuntaa tuloa tuottamalla tai aikaa, jona hyödyk-
keen ennakoidaan hyödyttävän kunnan palvelujen tuottamista. Pysyvien vastaa-
vien hyödykkeen taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen 
pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta kunnan harjoit-
tamassa toiminnassa. Valokuituverkon omistava kunnan tytäryhtiö R-Net Oy il-
moittaa valokuituverkon käyttöajan olevan vähintään 25 vuotta, useimmin yli 50 
vuotta, ja mm. Pyhäjärven kaupungilla valokuituverkon poistoaika on 20 vuotta. 
 
Kunnan poistosuunnitelman (valt 6.5.2014 § 22) mukaan aineettomien hyödykkei-
den pitkävaikutteisten menojen ryhmään kuuluvien hyödykkeiden perustamisme-
nojen poistoaika on 5 vuotta. Poistoajan pidentäminen 20 vuoteen jakaa poistoja 
useammalle vuodelle siten, että vuosipoistojen määräksi muodostuisi 27.461,20 e. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy valokuituverkon 

rakentamisen poistoajaksi 20 vuotta tasapoistomenetelmällä poistolaskennan 
alusta alkaen. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
 
VALT §   
4.3.2021   
 
  Päätös: 
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Kunnanhallitus   22.2.2021  70 21 
Valtuusto    4.3.2021  10 
 
KUNTALAISALOITTEET 
 
KHALL § 53 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja  
22.2.2021 säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi 

palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koske-
vassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toi-
menpiteet.  

 
1. Kuntalaisaloite.fi 21.8.2018 Valtuuston kokousten videostriimaus  
Aloitteen käsittely: Ei ole käsitelty.  
 
Aloitteen käsittelyn viiveeseen ovat vaikuttaneet valtuustosalin kalustuksen uusi-
minen, saavutettavuusdirektiivistä seuranneen lainsäädännön toteuttaminen 
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) sekä tekniseen toteutuk-
seen vaikuttava Covid 19 -pandemian suojausrajoitteista johtuva valtuustosalin 
väliaikainen istumapaikkojen muutos.  
 

 Valtuuston kokousten mahdollinen striimaus (videointi ja lähettäminen) kuuluu 
valtuuston ratkaistavaksi. 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää  

1) Pyytää hallintotoimen esimieheltä toimenpide-esityksen aloitteen toteutta-
miseksi. Lausunto on toimitettava kunnanhallitukselle 26.4.2021 mennessä. 
 

2) Antaa valtuustolle tiedoksi valtuustoaloitteen johdosta päätetyt toimenpiteet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
VALT §   
4.3.2021   
 
 
  Päätös: 
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Kunnanhallitus    22.2.2021   71 22 
Valtuusto    4.3.2021  11 
 
VALTUUSTOALOITTEIDEN KÄSITTELY 
 
KHALL § 54    Kuntalaissa ei säädetä valtuutetun eikä muunkaan luottamushenkilön aloiteoikeu- 
22.2.2021 desta. Laissa kuitenkin edellytetään, että aloitteen käsittelystä otetaan tarpeelliset 

määräykset hallintosääntöön.  
 

Hallintosäännön 25 §:n mukaan valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan valtuuston ko-
kouksessa kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen puheenjohta-
jalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen 
valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähete-
keskustelu siitä, miten asia on valmisteltava.  
 
Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuus-
tolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloit-
teista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsi-
tellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. 
Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Valtuuston päätök-
sellä 27.2.2018 § 7 valtuustoaloitteiden käsittely kunnan toimielimissä saatetaan 
päätökseen 10 vuoden aikana.  
 
Liite 13 Vuoden 2020 valtuustoaloitteet ja aiemmat keskeneräiset 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus antaa valtuustolle tiedoksi liitteen mukaiset vuonna 2020 
jätetyt valtuustoaloitteet ja niiden käsittelyt sekä aiemmat valtuustoaloitteet, joi-
den käsittely on kesken ja esittää niiden pitämistä aloiteluettelossa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
VALT §  Liite Vuoden 2020 valtuustoaloitteet ja aiemmat keskeneräiset.  
4.3.2021 
 
  Päätös:  
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VALIOKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE 

 
TILAPÄINEN VALIOK. § 8  
25.2.2021   

Ehdotus: Tilapäinen valiokunta on tehnyt selvityksen PPKY Selänteen kuntayhty-
mävaltuuston jäsenten toiminnasta kuntaa edustettaessa. Selvityksen yhteydessä 
valiokunta on pyytänyt selvitykset kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jäseniltä. 
Selvityksen perusteella on todettavissa, että kuntayhtymävaltuustossa on äänes-
tetty esityksen puolesta, joka ei ole ollut Reisjärven kunnan linjauksen ja kokous-
edustajille annetun omistajaohjauksen mukainen.  

  
Kuntalaki 46 §:   
Omistajaohjaus   
Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myö-
tävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat 
liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuk-
siin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville 
henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.  

  
Kunta on linjannut kantaansa valtuuston iltakoulussa. Tehdyn selvityksen mukaan 
PPKY Selänteen kuntayhtymävaltuuston kokouksessa esitetyt kannat ovat edusta-
neet ainakin osittain edustajien henkilökohtaisia kantoja kunnan kannan sijaan 
omistajaohjauksesta piittaamatta. Selvityksissä on tuotu esille erinäisiä peruste-
luja ja syitä. Vaikka syyt olisivat osittain tai täysin hyväksyttäviä, edustettaessa 
kuntaa ei ole hyväksyttävää toimia kunnan kannan kanssa ristiriidassa.  

  
Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten tilapäinen valiokunta esittää valtuustolle, 
että valtuusto päättää:  

    
1. Todeta PPKY Selänteen kuntayhtymävaltuuston Reisjärven jäsenten menettä-
neen valtuuston luottamuksen kunnan antaman omistajaohjauksen vastaisen toi-
minnan perusteella.  
 
2. Erottaa kuntalain 34 §:n nojalla PPKY Selänteen kuntayhtymävaltuuston jäsenis-
tön. 
   
3. Todeta, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimissaan, kunnes toimiin on 
valittu uudet henkilöt.  

 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.  
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