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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Jälleen yksi vuosi on mennyt vauhdilla ja on aika kiittää jäsenistöä, hallitusta, toimihenkilöitä ja leh-

temme toimituksia (entistä ja nykyistä) hyvästä työstä. Lehtemme toimituksen vaihto uuteen sujui 

hienosti. Perehdytyksestä kiitos aikaisemmalle toimituskunnalle. Kiitos vielä kerran Lotta-Maria Si-

nervo, Anni Jäntti ja Henna Paananen.  

 

Olen erittäin iloinen, että uusi toimituksemme on tuonut oman näkemyksensä ja kokemuksensa nä-

kyvästi esille lehden toimitustyössä. Lisäksi on hieno suoritus, että tiukasta aikataulusta huolimatta 

lehden ilmestymisessä ei ole tullut viiveitä. Kiitos tarmokkaasta asioiden haltuun ottamisesta kuuluu 

Kirsi Lehdolle ja Laura Perttolalle.  

 

Ilman eteviä toimihenkilöitä mikään yhdistys ei voi toimia. Meillä tehotiimi Eveliina Högerman ja 

Kaisu Sahamies toimii kuin unelma ja olen viikoittain kiitollinen näiden kahden olemassaolosta.  

Focus Localiksen hallitus on sopivasti keskusteleva, napakasti kokoustava ja toimii erinomaisena 

moottorina koko yhdistyksen kehittämisessä. Kiitos koko porukalle! Tänä vuonna olen tukeutunut 

useasti myös hallituksen varapuheenjohtajaan ja haluankin kiittää myös Linnéa Henrikssonia poik-

keuksellisen monen pulmatilanteen ratkaisusta.  

 

Haluan vielä mainostaa erästä saavutusta, jossa olemme saaneet olla mukana tukijoina ja suuri osa 

meistä myös sisällöntuottajina. Syksyllä 2022 ilmestyi upea teos, jossa luodataan syvällisesti ja laa-

jasti hallinnon tutkimusta ja sen tulevaisuutta. Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus – on 54 tutkijan 

ajattelua sisältävä kirja, jonka totisesti toivon kuluvan sekä tutkijoiden, asiantuntijoiden, opettajien 

että opiskelijoiden käsissä. Kirjan toimituskunnalle kuuluu suuri kiitos ja vielä suurempi hatunnosto.  

 

Paperikirjan saat tilattua itsellesi seuraavasta linkistä: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/hallinnon-

tutkimuksen-tulevaisuus/4191901 

 

Lopuksi haluan vielä sanoa, että on ilo olla osa tällaista yhteisöä, jota yhdistää kiinnostus yhteiskun-

nallisiin, alueellisiin ja paikallisiin kysymyksiin.  

  

Puheenjohtaja  

 

Jenni Airaksinen 

Focus Localis 

 

 

 

 

   

 

  

https://vastapaino.fi/sivu/tuote/hallinnon-tutkimuksen-tulevaisuus/4191901
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/hallinnon-tutkimuksen-tulevaisuus/4191901
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Kokouskutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen 
 

Aika: torstai 15.12.2022 klo 11.00   

Paikka: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

Jotta syyskokous olisi laillinen, sille täytyy olla määritetty fyysinen paikka.  

 

Asialista 

1 Kokouksen avaus 

2 Kokouksen järjestäytyminen 

  2.1 Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

  2.2 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta 

  2.3 Kahden ääntenlaskijan valinta 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 Asialistan hyväksyminen 

5 Sääntömääräisen kevätkokouksen 2022 pöytäkirja (esitetään kokouksessa) 

6 Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2023 

7 Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2023 

8 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 

9 Sääntömuutokset 

10 Yhdistyksen toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2023 

11  Muut asiat 

12 Kokouksen päättäminen 

 

 

Jenni Airaksinen     Eveliina Högerman 

puheenjohtaja     sihteeri 

jenni.airaksinen@tuni.fi                   sihteeri@focuslocalis.fi  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTMxYzQzZmItMWE3Ni00YTI0LWI0MmMtMmU1ZWI3YzI5N2Ri%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dde5dc12-bd3c-4c06-85cc-34361efe9ad4%22%2c%22Oid%22%3a%22840359af-e1ba-4f54-a863-e06970b55aee%22%7d
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Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2023 
 

1 Jäsenistö  

Focus Localis ry:n tämänhetkinen (17.11.2022) jäsenmäärä on 196 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 

137, opiskelijajäseniä 17, yhteisöjäseniä 24 ja kunniajäseniä 8. 

Viime vuonna yhdistyksessä oli yhteensä 229 jäsentä, joista henkilöjäseniä on 168, opiskelijajäseniä 

24, yhteisöjäseniä 24 ja kunniajäseniä 7. 

 

2 Viestintä 

 

Nettisivu-uudistus ja uusi kanava opiskelijoiden ja kuntatoimijoiden kohtaamiseen 

Toimintavuonna 2022 on luotu uudet nettisivu ja alasivuksi Harkkapörssi- niminen kohtaamispaikka 

kunta-alan opiskelijoille sekä kuntatoimijoille, jossa voi ilmoittaa harjoittelupaikoista sekä hakea ja 

tarjota opinnäyte- ja kurssitöiden aiheita. Vuonna 2023 poistetaan vanhat sivut ja siirrytään 

käyttämään pelkästään uusia sivuja. Kun vanhat sivut on poistettu, uudet sivut tulevat toimimaan 

tutulla domainilla www.focuslocalis.fi  

Jäsenviestintä 

Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sähköpostitse lähetettävällä jäsenkirjeillä kahdesti 

vuodessa sääntömääräisten syys- ja kevätkokouskutsujen yhteydessä. Jäsenistölle lähetetään 

sähköpostitse lisäksi tiedotteita ajankohtaisista asioista, kuten tulevista tapahtumista ja lehden 

kirjoittajakutsuista. Ajankohtaisista asioista, kuten sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista 

tiedotetaan myös yhdistyksen kotisivuilla. Sosiaalisen median kanavista erityisesti Facebookia 

käytetään yhdistyksen asioista (kuten sääntömääräisistä kokouksista) tiedottamiseen. 

Sisältöviestintä 

Yhdistys on jatkanut aktiivista viestintää sosiaalisessa mediassa, ja seuraajamäärät Twitterissä ja 

LinkedInissä ovat kasvaneet tasaisesti. Näitä kanavia käytetään erityisesti lehden sisällöistä ja 

tapahtumista viestimiseen. Hyväksi havaittua käytäntöä julkaista tiivistelmiä jokaisesta lehdessä 

julkaistusta artikkelista sosiaalisessa mediassa jatketaan jatkossakin.  

Markkinointiviestintä 

Harkkapörssin tekeminen tutuksi kunta-alan asiantuntijaorganisaatioille, opiskelijoille ja yliopisto-

opettajille tulee olemaan markkinointiviestinnän keskeinen painopiste vuonna 2023. Lisäksi 

markkinointiviestintää suunnataan entistä enemmän myös yhteisöjäsenhankintaan. Tässä voidaan 

hyödyntää esim. vuonna 2021 yhteisöjäsenille valmistettua tietopakettia. 

Vuonna 2023 panostaan myös enemmän vuonna 2022 perustetun Instagram-tilin sisällöntuottoon. 

http://www.focuslocalis.fi/
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Instagramissa tullaan julkaisemaan erityisesti opiskelijoille kohdennettua viestintää lehdestä, 

yhdistyksen toiminnasta ja Harkkapörssistä. 

Vuonna 2023 pyritään lisäämään yhdistyksen näkyvyyttä erilaisissa kunta-alan tapahtumissa. Focus 

Localis on esimerkiksi lupautunut Hallojen 95-v vuosijuhlien sponsoriksi, mikä tuo yhdistykselle 

näkyvyyttä. Hallituksen jäseniä kannustetaan lisäksi keksimään uusia tilaisuuksia tuoda Focus 

Localiksen toimintaa esille erilaisissa tapahtumissa sekä viestimään tiedejulkaisusta omissa 

verkostoissaan niin alan tutkijoille, opiskelijoille kuin ammattilaisillekin. Myös toimitusta 

kannustetaan lähestymään alan tutkijoita välittämällä tietoa julkaisusta. Hallituksen jäsenet ja 

toimitus voivat hyödyntää esimerkiksi vuonna 2021 valmistettuja tiedejulkaisusta kertovia flyereita.  

3 Tapahtumat 

Focus Localis ry pyrkii edistämään alue- ja paikallishallinnon alan tutkijoiden ja käytännön 

toimijoiden vuorovaikutusta, verkostoitumista ja keskinäistä oppimista järjestämällä laadukkaita 

tapahtumia. Viime vuosina tapahtumatoiminta on keskittynyt Hallinnon ja Kuntatutkimuksen 

päiville, joka järjestetään yhteistyössä Hallinnon Tutkimuksen Seuran kanssa. Tätä perinnettä 

jatketaan myös vuonna 2023. Seuraavat tiedepäivät on tarkoitus järjestää Turussa yhteistyössä Åbo 

Akademin kanssa. 

4 Hallituksen työskentely 

Poikkeusolojen vuoksi yhdistyksen hallitus siirtyi vuonna 2020 etätyöskentelyyn Teams-alustalla. 

Etätyöskentelyä päätettiin jatkaa seuraavina vuosina, sillä se koettiin toimivaksi ja työskentelyn 

koettiin tehostuneen. Etätyöskentelyä jatketaan myös vuonna 2023. 

Varsinaisten hallituksen kokousten lisäksi pienempiä toiminnan kehittämiseen liittyviä 

kokoontumisia tai erilaisten tempausten tai tapahtumien suunnittelupalavereita voidaan kuitenkin 

järjestää myös kasvotusten jatkossakin. 

 

5 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

 

Yksi Focus Localis ry:n keskeisistä tavoitteista on ylläpitää vuorovaikutussuhteita kuntiin ja niiden 

edustajana toimivaan Suomen Kuntaliittoon sekä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Vuonna 2023 

jatketaan tätä toimintaa ja pyritään lisäämään yhdistyksen näkyvyyttä erilaisissa kunta-alan 

tapahtumissa.  

Yhdistys on viime vuosina vahvistanut opiskelijayhteistyötään ja pyrkinyt lisäämään viestintää 

korkeakouluopiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen suuntaan. Hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä 

kannustetaan järjestämään tapaamisia ainejärjestöjen kanssa, joissa esitellään yhdistyksen 

toimintaa. Yhdistys voi tarvittaessa kustantaa esim. pienimuotoisen kahvituksen tällaisiin 

tilaisuuksiin.  

6 Julkaisutoiminta ja sen kehittäminen 
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Yhdistyksen toiminnan keskiössä on kuntia, paikallisuutta ja hallintoa käsittelevän tiedejulkaisu Fo-

cus Localiksen julkaiseminen. Sen päätoimittajana on vuodesta 2022 alkaen toiminut Kirsi Lehto ja 

toimitussihteerinä Laura Perttola. Julkaisu pyrkii tuomaan tutkittua tietoa päätöksentekijöiden ja 

käytännön kuntatoimijoiden helposti saataville sekä edistää tieteenalan kehitystä ja tutkitun tiedon 

kumuloitumista Suomessa. 

Focus Localis ilmestyy myös vuonna 2023 neljä kertaa. Julkaisu ilmestyy samanaikaisesti sekä säh-

köisenä open access -julkaisuna että painettuna lehtenä, kuten yhdistyksen jäsenistö on toivonut. 

Painetun julkaisun graafista ilmettä muutetaan hieman, esimerkiksi kannen väri vaihtuu ja tekstin 

muotoilu muuttuu helppolukuisemmaksi.  

Vakiintuneeseen tapaan yksi numeroista on teemanumero. Säännöllisellä teemanumeroiden julkai-

semisella tavoitellaan julkaisun tunnettuuden lisäämistä sekä kirjoittaja- sekä lukijakunnan laajen-

tamista yli hallinto- ja tieteenalarajojen. Teemanumero "Etätyöstä hybridityöhön: Paikkariippumat-

toman työn mahdollisuudet" (Focus Localis 1/2023) ilmestyy maaliskuussa 2023. Seuraavakin tee-

manumero on jo suunnitteilla, ja siihen pyritään saamaan artikkeliehdotuksia eri tieteenaloilta 

sekä toimituksen vahvistamiseksi vieraileva päätoimittaja. Kirjoittajakutsu vuoden 2014 teemanu-

meroon julkaistaan kevättalven 2023 aikana. 

 

Focus Localis -julkaisun näkyvyys on kasvanut merkittävästi avoimen sähköisen julkaisemisen 

myötä, ja lokakuussa 2022 lehden artikkeleita luettiin ennätykselliset 946 kertaa, eli lähes kolmin-

kertaisesti painetun lehden painosmäärään verrattuna. Näkyvyyden kasvattamisessa keskeinen 

rooli on onnistuneella tiedottamisella ja markkinoinnilla sosiaalisessa mediassa. Lehden ilmesty-

misajankohtiin ajoittuvia markkinointikampanjoita jatketaan myös vuonna 2023. 

 

7 Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen talous käsitellään vuoden 2023 talousarvioesityksessä ja sen perusteluissa erikseen. 

Edellä toimintasuunnitelmassa esitetyt asiat on otettu huomioon talousarvion määrärahoissa. 

Yhdistys toimii tieteellisten seurojen periaatteiden mukaisesti. Tälle vuodelle laskettu budjetti on 8.0 

euroa ylijäämäinen. 
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Talousarvioesitys vuodelle 2023 
 

Ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi koskee yhdistyksen varsinaista toimintaa, Focus 

Localis -tiedejulkaisua, ensi vuoden tiedepäiviä ja yhteistyötä korkeakoulujen kanssa sekä 

varainhankintaa.  

 Yhteenveto: Vuodelle 2023  

 

1 Varsinainen toiminta 

Varsinaisen toiminnan kuluihin on laskettu yhdistyksen hallinnosta aiheutuvat menot. Näitä ovat 

toimihenkilöiden (puheenjohtaja, sihteeri, viestintäsihteeri) vuosipalkkiot ja mahdolliset muut 

maksettavat palkkiot; toimihenkilöiden ja hallituksen jäsenten kokous- ja seminaarimatkojen 

korvaukset; kokoustarjoilut; ostopalvelut (kirjanpitopalvelut, graafinen suunnittelu, kotisivujen 

ylläpito yms.); yleiset toimistokulut (toimistotarvikkeet, pankkikulut, jäsenrekisterin ylläpito ym.) 

sekä muut menot, (esim. huomionosoituksiin liittyvät kulut). Varsinaisen toiminnan kuluihin on 

varattu yhteensä 9 260 euroa. Vuodelle 2023 kuluja pienennettiin maltillisesti yhdistyksen talouden 

tasapainottamiseksi. 

 

2 Focus Localis  

Focus Localis -tiedejulkaisun menot muodostuvat tiedejulkaisun toimittamis- ja 

painatuskustannuksista. Neljän noin 100 sivun mittaisen aikakauskirjan painatuskustannuksiksi 

arvioidaan 12 000,00 euroa. Palkkioihin on varattu 6000 euroa. 

Vuodelle 2023 ei ehdoteta erillistä rahaa tiedejulkaisun kehittämiseen. Tiedejulkaisun 

talousarviovuoden menot ovat yhteensä xxxx euroa. Tiedejulkaisun tulot koostuvat lehden 

tilausmaksuista, jäsenmaksuosuuksista, kopiostotuloista sekä irtonumeromyynnistä. 

Jäsenmaksuosuudeksi on merkitty 9 euroa henkilö- ja opiskelijajäseniltä ja yhteisöjäseniltä 27 euroa 

(yhteisöjäsenet saavat lehden kolmena kappaleena). Tilausmaksuista saatavien tulojen määräksi on 

arvioitu 2 500 euroa ja kopiostomaksuista saatavien tulojen summaksi 1 300 euroa edellisvuosien 

toteutuneiden tulojen perusteella. Irtomyynnin on arvioitu tuottavan noin 50 euroa. 

3 Tiedepäivät 

Hallinnon tutkimuksen seuran kanssa järjestettävien tiedepäivien budjetti on molemmista seuroista 

erillinen, joten sitä ei liitetä ensi vuoden talousarvioon. Vastuu tulo- ja menojakaumasta tehdään 

ennakkoon, ja se hyväksytään molempien yhdistysten hallituksissa. 

4 Jäsenmaksut 

Hallitus esittää, että vuonna 2023 jäsenmaksut säilytetään ennallaan. Henkilö- ja opiskelijajäsenet 

saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Focus Localis -tiedejulkaisun yhtenä ja yhteisöjäsen kolmena 

kappaleena maksettuaan jäsenmaksun. Jäsenmaksut ovat: 



 

 Focus Localis ry:n jäsenkirje 2 • 2022 |       8 

• Yhteisöjäsenet  200 euroa   

• Henkilöjäsenet  40 euroa   

• Opiskelijajäsenet 10 euroa 

• Kunniajäsenille jäsenyys on ilmainen   

   

 

5 Muut maksut  

Focus Localis -tiedejulkaisun voi tilata myös vuosikertana (50 e) tai irtokappaleina (15 e/kpl). Hallitus 

esittää, että Focus Localiksen hintaan ei tehdä muutoksia vuonna 2023. 

 

6 Yleisavustus 

 

Focus Localis ry:n toimintaan käytettävät tulot ovat vakiintuneet. Suomen Kuntaliitolta yhdistys 

hakee tänä vuonna omaehtoisesti tavanomaista matalempaa toiminta-avustusta, 6 400 euroa 

vuodelle 2023. Tämä on yhdistyksen vastaantulo Kuntaliiton hyvinvointialueen myötä kokemiin 

muutoksiin. Focus Localis -tiedejulkaisun julkaisukustannukseen on haettu Tieteellisten seurain 

valtuuskunnalta avustusta 5 000 euroa vuodelle 2023. Avustukset takaavat yhdistyksen toiminnan 

jatkuvuuden. 
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Focus Localis ry:n hallitus, toimihenkilöt ja tilintarkastajat 2022 
 

 

Varsinaiset jäsenet   
• Linnéa Henriksson   

• Jenni Airaksinen 

• Jonne Parkkinen 

• Antti Mäenpää 

• Keijo Houhala       

• Liisa Jurmu 

• Moona Leinonen (opiskelijajäsen) 

• Henrik Lönnqvist 

• Marianne Pekola-Sjöblom (kuntaliiton edustaja) 

 
Varajäsenet 

• Matti Muukkonen  

• Arto Haveri 

• Anni Jäntti 

• Lotta-Maria Sinervo 

• Minna Joensuu 

• Henna Paananen 

• Tuukka-Ilari Lappi (op.j) 
• Kai Ketelimäki 

• Hanne Lindqvist 

 

Toimihenkilöt  

• Laura Perttola (toim.siht) laura.perttola@uwasa.fi 

• Kirsi Lehto (pt.)  kirsi.lehto@uwasa.fi 

• Eveliina Högerman eveliina.hogerman@tampere.fi 

• Kaisu Sahamies  Kaisu.sahamies@tuni.fi 

 
 
 

Puheenjohtaja  Jenni Airaksinen, yliopistonlehtori 
Johtamisen ja talouden tiedekunta 
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 
etunimi.sukunimi@tuni.fi 

 
Sihteeri  Eveliina Högerman 

  sihteeri@focuslocalis.fi/etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi 
 
viestintäsihteeri Kaisu Sahamies 

  jasensihteeri@focuslocalis.fi/etunimi.sukunimi@tuni.fi 
 
 

mailto:laura.perttola@uwasa.fi
mailto:kirsi.lehto@uwasa.fi
mailto:eveliina.hogerman@tampere.fi
mailto:Kaisu.sahamies@tuni.fi
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Päätoimittaja  Kirsi Lehto, yliopisto-opettaja 
Johtamisen yksikkö, julkisjohtaminen 
65200 VAASAN YLIOPISTO 
etunimi.sukunimi@uwasa.fi 

 
 

Toimitussihteeri Laura Perttola, yliopistonlehtori 
Johtamisen yksikkö, julkisoikeus 
65200 VAASAN YLIOPISTO 
toimitussihteeri@focuslocalis.fi 

 
 

 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy (vastuullinen 

tilintarkastaja HT Heli Loponen, heli.loponen@bdo.fi). 

LIITTEET 
 

LIITE 1: Talousarvioesitys vuodelle 2023 (luonnos) 
 

VARSINAINEN TOIMINTA   Tulot – menot            Yhteensä 
 
Henkilöstökulut 
    
4120 Palkkiot      -5500e 
 
Muut varsinaisen toiminnan kulut 
 
4513 Postitus          -10,00 
4514 Pankkikulut       -550,00 
4515 Matkakulut     -50,00      
4516 Tarjoilut       -50,00 
4518 Ostetut palvelut    -3.000,00 
4523 Kokoustarjoilut       -0,00 
4526 Toiminnan kehittäminen  -0,00   
4524 Muut menot       -100,00              

                        - 9.260,00  

 

 

FOCUS LOCALIS -TIEDEJULKAISU  
 
Focus Localis -lehden tulot 
 
4527 Lehden tilausmaksut    2.500,00 

4528 Irtonumeromyynti        50,00  
4529 Jäsenmaksuosuus   2.448,00  
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4530 Ilmoitus/ kopiostotuotot  1.300,00  
                          + 6.298,00 

 
Focus Localis -lehden menot 
 
4534   Focus Localis -toimituspalkkiot   - 6000,00 
4535   Focus Localis -painatuskulut  - 12.000,00 
4536   Focus Localis –tiedejulkaisun  
kehittäminen      - 00,00   
                                                                                                                                    - 18.000,00 

 
Focus Localis ry:n yli/alijäämä                                               - 11.702,00 
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TIEDEPÄIVÄT     Tulot – menot   Yhteensä 

Tiedepäivien tulot 

4540 Osallistumismaksut      + 0,00 

0,00 

 

Tiedepäivien menot 

 

4542 Ostetut palvelut       -0,00 

4543 Majoituskulut    -0,00  

4544 Matkakulut    -0,00 

4545 Tarjoilut     -0,00 

4546 Muut kulut     -500,00     

4549 Muut palkkiot       -500,00   

                       - 1.000,00 

 

Tiedepäivien päivien yli/alijäämä                                   - 1.000,00  

    

 

 

 

PROJEKTIT 

0000 Projektitoiminta    - 0,00  

                                                                                                 - 0,00 
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VARAINHANKINTA  

 

Tuotot 

 

6100 Jäsenmaksut    5.500,00 

6101 Opiskelijajäsenmaksut       270,00 

6102 Yhteisöjäsenmaksut    4.800,00 

                                                                             + 10.570,00 

 

 

Varainhankinnan kokonaistilanne ennen avustuksia    + 10.570,00 

 

Avustukset 

 

Yleisavustukset (Kuntaliitto)   6.400,00 

Valtionavut (TSV: Julkaisuavustus)    5.000,00 

                                                                                                                         + 11.400,00 

 

Varainhankinta yhteensä       + 21.970,00 
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Talousarvioesitys vuodelle 2023 

 

MENOT 

Varsinainen toiminta   - 9.260,00 

Focus Localis -tiedejulkaisu   - 18.000,00 

Kunnallistieteen päivät   - 1.000,00 

Projektit    - 0.00 

 

Menot yhteensä   - 28.260,00 

 

 

TULOT 

 

Focus Localis -tiedejulkaisu   6.298,00 

Kunnallistieteen päivät   0.00    

Varainhankinta   10.570,00 

Avustukset     11.400,00 

 

Tulot yhteensä                         + 28.268,00   

  

 

Ylijäämä      + 8,00e 
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