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REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    3.3.2022  24 1 
 
 
 
1.  KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO 
 
VALT § 14 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa nimenhuudon. Nimen-  
3.3.2022 huuto- ja äänestysluettelo on liitteenä 1. 
 
 Päätös: Avattuaan keskustelun puheenjohtaja totesi seuraavaa 
 

- valtuutettu Mikko Kinnunen on ilmoittanut olevansa estynyt tulemaan ko-
koukseen, tilalla 1. varavaltuutettu Heidi Kesänen 

- valtuutettu Oili Kiviranta on ilmoittanut olevansa estynyt tulemaan kokouk-
seen, 2. varavaltuutettu Tero Nyman sekä 3. varavaltuutettu Niina Honkaperä 
ovat ilmoittaneet olevansa estyneitä, joten tilalle ei ole varavaltuutettua.  

- valtuutettu Marko Pohlman on ilmoittanut olevansa estynyt tulemaan ko-
koukseen, tilalla varavaltuutettu Tapio Paalavuo 

- valtuutettu Jarno Saaranen on ilmoittanut olevansa estynyt tulemaan kokouk-
seen, tilalle ei ole varavaltuutettua.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    3.3.2022  25 2 
 
 
 
2.  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
VALT § 15  Kuntalain 94 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää 
3.3.2022  ennen kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtuustossa 18.10.2021 hyväksytyn Reisjär-
ven kunnan hallintosäännön § 89 mukaan kutsu on lähetettävä vähintään kuusi 
päivää ennen kokousta.  
 
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 94 
§). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. 
 
Kokous voidaan tarvittaessa kutsua koolle kiireellisenä, jolloin kutsua ei tarvitse 
toimittaa määräajan puitteissa. Tällöin käsiteltävät asiat valmistellaan kiireellisesti 
tai mikäli käsiteltävää asiaa ei sen kiireellisyyden vuoksi ole valmisteltu etukäteen, 
asia voidaan ottaa käsittelyyn myös valtuuston yksimielisellä päätöksellä (kunta-
laki 94–95 §). 

 
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-
masosaa valtuutetuista on läsnä. 

 
Kokouskutsu on toimitettu valtuutetuille sekä annettu tiedoksi sähköpostitse kun-
nanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle, toimialajohtajille ja hallintosihteerille 
23.2.2022. Kokouksen asialista on asetettu nähtäville kunnan internetsivuille 
1.3.2022 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu 2.3.2022 

 
  Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
   
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    3.3.2022  26 3 
 
 
 
3.  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
VALT § 16 Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa 7.3.2022 
3.3.2022 sikäli kuin valtuusto ei jonkin asian kohdalla toisin päätä. 
 
 Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
 Tarkastusvuorossa ovat Jonna Haikara ja Veikko Haikola.  
  
 
 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonna Haikara ja Veikko Haikola.  
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    3.3.2022  27 4 
 
 
 
4.  KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
VALT § 17 Valtuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti. 
3.3.2022 
 
 Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Timo Kemppainen pyysi saada 

käyttää puheenvuoron asialistan kohdassa 10 muut mahdolliset asiat.  
 
Myös valtuutettu Sari Huuskonen pyysi saada käyttää puheenvuoron kohdassa 10 
muut mahdolliset asiat.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Puheenjohtaja totesi, että asia 7 Ny-Tek Oy:n hallilaajennus – lunastussopimus ja 
rahoitus Koy Reisjärven Teollisuushallit yhtiölle käsitellään salaisena, koska oheis-
materiaaleissa on JulkL § 24 mukaan salassa pidettäviä tietoja. Asian käsittelyn 
ajaksi striimaus suljetaan ja yleisöä pyydetään poistumaan paikalta.  
 
Asia 7 käsitellään salaisena, koska oheismateriaaleissa on julkisuuslain (621/1999) 
24 § 20 kohta mukaan salassa pidettäviä tietoja. Asian käsittelyn ajaksi striimaus 
suljetaan ja yleisöä pyydetään poistumaan paikalta.  
 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto    3.3.2022  28 5 
 
 
 
5. VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 
 
VALT § 18  Valtuusto on kokouksessaan 12.8.2021 § 63 valinnut valtuuston pöytäkir- 
3.3.2022  janpitäjäksi kunnan hallintosihteerin.  
 
  Hallintosihteerin ollessa estynyt tulemaan kokoukseen, on valtuuston valit-
  tava pöytäkirjanpitäjä.  
 
  Päätös: Hallintosihteeri on paikalla ja toimii pöytäkirjanpitäjänä.  
  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    28.2.2022  59 1 
Valtuusto    3.3.2022  29 6 
 
 
6. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 
 
KHALL § 46 Reisjärven kunnanvaltuusto on 7.2.2022 § 7 hyväksynyt sote-keskuksen rakenta- 
28.2.2022 misen osaksi hyvinvointikyläsuunnitelmaa ja alustavana määrärahavarauksena 

enintään 1,2 milj. euroa. Lisäksi valtuusto totesi periaatteena, että kustannukset 
katetaan ensisijaisesti mahdollisilla kohteeseen saatavilla avustuksilla ja arvopape-
reiden tuottoja kotiuttamalla, toissijaisesti lainanotolla ja päättää erikseen kustan-
nusten kattamistavasta. Kustannusten kattamistavasta valtuusto päättää erikseen. 

 
Kunnanhallituksen 24.1.2022 § 6 valitsi sote-keskuksen suunnittelutyöryhmän, 
johon kunnan luottamushenkilöiden ja Ppky Selänteen edustajien lisäksi osallistui-
vat Selänteen henkilöstön nimeämät edustajat sekä kunnan vanhus- ja vammais-
neuvoston edustajat. 

 
Sote-keskuksen suunnittelun periaatteena on ollut uusien tilojen rakentaminen 
nykyisessä terveyskeskus-rakennuksessa sijaitseville toiminnoille. Hammashuolto- 
ja neuvolatilat sijaitsevat eri rakennuksessa, joten ne eivät sisälly suunnitelmaan. 
Tilatarve on optimoitu ja huonekoot ovat nykyisen toiminnan edellyttämiä. Suun-
nitelma sisältää vain tarpeelliset tilat eikä se ole ylimitoitettu.  
 
Valtuuston periaatteellisen rakentamispäätöksen 7.2.2022 ja rahoituksen perus-
tana oli tuolloin kunnalle esitetyn tilatarpeen mukainen pienempi ja yksinkertai-
sempi rakennusratkaisu ja sen mukainen alustava arvio kustannuksista. Suunnitte-
lytyöryhmän esitys sote-keskuksen tilatarpeista on alkuperäistä laajempi.  
 
Suunnittelutyöryhmän yksimielinen esitys on sote-keskuksen rakentaminen suun-
nitelman D-2 mukaisena.  

 
Oheismateriaali    Tilaohjelma D-2  
Oheismateriaali    Kustannusarvio (ei julkinen) 
 
Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 

    
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto  

1. hyväksyy sote-keskuksen rakentamisen suunnitelman D-2 mukaisena, 
 

2. hyväksyy kustannusten kattamisen kunnan arvopaperisalkun varoilla, ensisijai-
sesti tuottoja kotiuttamalla, 
 

3. hyväksyy vuoden 2022 talousarvion investointiosaan talousarviomuutoksena 
sote-keskuksen rakentamiskustannukset ja rahoituksen kustannusarviolaskel-
massa esitetyllä tavalla.   

 
  Keskustelun aikana Kirsi Muhonen esitti, että selvitetään sote-keskuksen rakenta-
  misen kohdalla urakan tarjouspyynnön jakamista eri osa-alueisiin.  
  Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.  
 
   
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    28.2.2022  60 1 
Valtuusto    3.3.2022  30 6 
 
 
6. SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN 
 
 Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja Marjut Silvast teki muutetun pohjaehdotuk-

sen:  
Kohta 2: hyväksyy kustannusten kattamisen kunnan arvopaperisalkun varoille, en-
sisijaisesti tuottoja kotiuttamalla tai lainarahoituksella, mikäli se on edullisempi 
vaihtoehto vallitsevassa tilanteessa.  

 
  Päätös: Muutettu pohjaehdotus hyväksyttiin.  
 
  Tekninen johtaja Ville Repo oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tähän pykäkään 
  liittyvän keskustelun ajan.   
 
  Mikko Kinnunen liittyi kokoukseen teams-yhteydellä tämän pykälän käsittelyn ai-
  kana klo 16.41. 
   
 
VALT § 19  Liite 2 Tilaohjelma D-2 (2.3.2022) 
3.3.2022  Liite 3 Kustannusarviolaskelma 
 
 Päätös: Valtuusto päätti 
  
 1. hyväksyä sote-keskuksen rakentamisen suunnitelma D-2 mukaisena,  
  
 2. hyväksyä kustannusten kattamisen kunnan arvopaperisalkun varoille, ensisijai-

sesti tuottoja kotiuttamalla tai lainarahoituksella, mikäli se on edullisempi vaihto-
ehto vallitsevassa tilanteessa,  

  
 3. hyväksyä vuoden 2022 talousarvion investointiosaan talousarviomuutoksena 

sote-keskuksen rakentamiskustannukset ja rahoituksen kustannusarviolaskel-
massa esitetyllä tavalla.  

  
  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    24.4.2019   139   3 
Valtuusto      7.5.2019       62 12 
Kunnanhallitus   28.2.2022    68   5 
Valtuusto      3.3.2022    31   7 
 
7. SALAINEN – NY-TEK OY:N HALLILAAJENNUS – LUNASTUSSOPIMUS JA RAHOITUS KOY REISJÄRVEN TEOLLI-
SUUSHALLIT YHTIÖLLE 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   3.3.2022  36 8
    

 
 
8.  ILMOITUSASIAT 
 
VALT § 21  Ei ilmoitusasioita.   
3.3.2022 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   3.3.2022  37 9 
 
 
 
9.  KIIREELLISET ASIAT 
 
VALT § 22  Ei kiireellisiä asioita.  
3.3.2022 
 
 
 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2022 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Valtuusto   3.3.2022  38 10 
 
 
 
10.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
VALT § 23   
3.3.2022 Valtuutettu Sari Huuskonen kysyi Ukrainassa käytävään sotaan liittyen, olisiko 

Reisjärven kunnalla mahdollisuutta tarjota asuntoja Ukrainan sodan pakolaisille 
vai onko kenties suunniteltu jotain muuta avustamista.  

     
  Valtuutettu Timo Kemppainen esitti sivistyslautakunnan puheenjohtajana liitteen 
  6 mukaisen tiedoksiannon liittyen varhaiskasvatuksen tilanteeseen Reisjärvellä.   
 
  Varavaltuutettu Tapio Paalavuo jätti valtuustoaloitteen Reisjärven kunnan ruoka-
  huollon palauttamisesta omassa kunnassa valmistettuun lähiruokaan. Valtuusto-
  aloite liitteenä  7.  
 
 
 



REISJÄRVEN KUNTA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite
    
   Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
   Isokatu 4, 3. krs, PL 189
   90101 OULU
   puh. 029 56 42800       fax: 029 56 42841
   sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
   Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
   osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika

Markkinaoikeus 14 päivää
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI   
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     puh. 010 364 3300      fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 15.3.2022
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
julkaistu yleisessä tietoverkossa. 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

        Liitetään pöytäkirjaan

Valitusviran-  
omainen ja 
valitusaika

19 - 20

14-18, 21 - 23

Kieltojen      
perusteet

3914 - 23
VALTUUSTO

3.3.2022



Sivu 40
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, 
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle         Liitetään pöytäkirjaan

Valitusasia-     
kirjojen         
toimittaminen



VALT 3.3.2022 § 14 LIITE 1

REISJÄRVEN KUNTA NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO  
VALTUUSTO

LÄSNÄ POISSA JAA EI TYHJÄÄ
Haikara Jonna x
Haikola Veikko x
Huuskonen Sari x
Kauppila Jorma x
Kemppainen Timo x
Kinnunen Mikko x
Kinnunen Tuomo x
Kiviranta Oili x
Kokkoniemi Jarmo x
Niskakoski Mervi x
Nyman Teuvo x
Paavola Kaarlo x
Pohlman Marko x
Saaranen Jarno x
Savola Jarkko x
Suontakanen Anja x
Vähäsöyrinki Arto x

VARAVALTUUTETUT:
Kesänen Heidi x
Paalavuo Tapio x

YHTEENSÄ 15







KVALT 3.3.2022 § 19, LIITE 3Reisjärven kunta 

 SOTE-KESKUKSEN RAKENTAMINEN  - KUSTANNUSARVIO       

Kustannusarvio 

Sote-keskuksen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa KVR-urakkana. 
Kokonaisvastuurakentaminen –KVR – on rakentamisen malli, jossa tilaaja on 
sopimussuhteessa vain yhden toimijan kanssa, joka  vastaa hankkeen kaikista vaiheista 
alkaen suunnittelusta ja päättyen tarvittaviin takuutöihin. 

KVR-urakkamallissa työn toteuttaja vastaa niin suunnittelusta ja koordinoinnista kuin 
rakentamisestakin. Urakka tilataan yhdeltä toimijalta, joka ottaa vastuun sekä projektin 
jokaisesta osa-alueesta että niiden koordinoinnista. 

Sote-keskuksen tilaohjelman D-2 (Koto-kiinteistöt Oy 19.2.2022) mukaisesti rakennuksen ala 
on yhteensä noin  598,0 k-m2 ja noin 548 h-m2.  

Kunnan teknisen toimen arvioima kustannusarvio on rakentamisen osalta noin 1,8 milj. 
euroa. Kaavamuutoksen, maatöiden ja rakentamisen edellyttämien muiden töiden osuudeksi 
on arvioitu noin 200 000 euroa. Kustannusarvio yhteensä 2 milj. euroa. 

Kustannusarvio perustuu tämän hetkisiin hintatietoihin talotehtailta ym. toimijoilta. Tarkka 
summa selviää tarjousten perusteella. 

Kustannukset on tarkoitus rahoittaa kunnan arvopaperisalkun tuottoja kotiuttamalla ja 
tarvittaessa myyntivoittoa tuottavien arvopapereiden myynnillä. 

Talousarviomuutos 
Kunnan talousarvioon vuodelle 2022 tehtävät vastaavat talousarviomuutokset: 

2,0 milj. euroa investointimeno sote-keskuksen rakentamiseen 
2,0 milj. euroa rahoitustulo arvopapereiden tuotoista ja/tai myynneistä 
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