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Päätös, johon on haettu muutosta

kunnanvaltuuston päätös 22.2.2018 § 8

Kunnanvaltuusto on päättänyt ottaa käyttöön "vauvaperheen vapautus kun
nallisverosta” -mallin 1.1.2018 alkaen. Valtuusto on päättänyt valtuuttaa 
kunnanhallituksen laatimaan tarkemmat toimeenpano-ohjeet, määrittämään 
avustuksen ylärajat ja tekemään laillisuustarkastelun.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Valtuuston päätös on kumottava. Päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä kunnan hallintosäännön 117 
§:n vastaisesti. Asiaa valmisteltaessa kunnanhallituksen kokouksessa 
16.2.2018 (§ 52) tehtiin kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen 
valmisteltavaksi. Puheenjohtaja ei rajannut puheenvuoroja koskemaan vain 
kyseistä esitystä. Asian palauttamista koskevan esityksen ja kunnanjohtajan 
päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen välillä suoritettiin äänestys.
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Mikäli valtuusto päätti myöntää vapautuksen kunnallisverosta, ylitti se toi
mivaltansa. Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa koskevat vapautushake
mukset.

Valtuusto valtuutti kunnanhallituksen antamaan tarkemmat toimeenpano- 
ohjeet, mistä syystä valtuutetuilla ei ollut tosiasiallista tietoa päätöksen kus
tannus-ja muista vaikutuksista. Edes päätöksen laillisuustarkastelua ei ole 
tehty.

Kunta voi myöntää lapsilisän tai stipendin. Nyt esitetyssä mallissa stipendin 
suuruus määräytyisi maksettujen kunnallisverojen perusteella. Tällöin suu
rilla verotettavilla tuloilla saa suuremman stipendin ja tulottomat jäävät ko
konaan ilman stipendiä. Tämä on vastoin tasapuolisen kohtelun vaatimusta, 
ja merkitsee myös perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää.

Asian käsittely ja selvittäminen hallinto-oikeudessa

Kunnanhallitus on antanut lausunnon, jonka mukaan kokousmenettelyssä 
tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi valtuuston päätös ei ole täytäntöönpa
nokelpoinen.

Lisäksi lausunnossa on tuotu esille muun ohella seuraavaa:

Valtuuston päätöksestä ei jätetty eriävää mielipidettä, joten voidaan katsoa, 
että kaikilla päätöksentekijöillä on ollut riittävästi tietoa käytettävissään. 
Valtuuston tekemässä päätöksessä on kysymys kuntalaisille maksettavasta 
avustuksesta. Kunta voi myöntää avustuksia yksityisille kuntalaisille. Läh
tökohtana on kuntalaisten yhdenvertaisuuteen pohjautuva kielto antaa tukea 
kuntalaisille ilman erityisiä perusteita. Perusteena voi olla esimerkiksi se, 
että yksityisiä avustamalla edistetään koko kunnan etua.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on 16.5.2018 antamallaan välipäätöksellä nro 
18/0141/4 kieltänyt valtuuston päätöksen 22.2.2018 § 8 täytäntöönpanon.

on antanut vastineen. Verotulojen suuruuteen perustuva avustus ei 
kohtele vauvaperheitä tasapuolisesti. Erot avustuksen suuruudessa lasta 
kohden ovat ennakoimattoman suuret. Taloudellisia vaikutuksia kunnan ko
konaistalouteen ei ollut selvitetty, koska tarkemmat avustussäännöt puuttui
vat. Tosiasiassa päätös sisälsi erittäin suuren riskin kuntataloudelle, mikäli 
sen myötä kuntaan olisi muuttanut todella suurituloisia vauvaperheitä. Ku
ten valtuuston päätöspöytäkirjasta ilmenee, neljä valtuutettua oli hanketta 
vastaan. Lopullisessa äänestyksessä he eivät voineet siten äänestää kunnan
hallituksen pohjaesityksen kuin kokouksessa tehdyn vastaesityksenkään 
puolesta. Eriävän mielipiteen kirjaaminen olisi ollut turhaa.

Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi H vastine.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus kumoaa kunnanvaltuuston päätöksen 22.2.2018 § 8.
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Perustelut

Sovellettavat säännökset

Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain 
edessä.

Saman pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää pe
rustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henki
löön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuskin 8 §:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä iän, al
kuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, po
liittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydenti
lan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liitty
vän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se 
henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Yhdenvertaisuuskin 10 §:n mukaan syrjintä on välitöntä, jos jotakuta koh
dellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta 
muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilan
teessa.

Yhdenvertaisuuskin 11 §:n 1 momentin mukaan erilainen kohtelu ei ole 
syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä ta
voite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Saman pykälän 2 momentin mukaan erilainen kohtelu on kuitenkin oikeu
tettua siinäkin tapauksessa, että kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole sää
detty, jos kohtelulla on perus-ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä ta
voite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Tätä sään
nöstä ei kuitenkaan sovelleta, kun kyse on:
1) julkisen vallan käytöstä tai julkisen hallintotehtävän hoidosta 
(—)

Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvoin
tia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudelli
sesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Kuntalain 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itsel
leen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät.

Esityöt

Perustuslain perusoikeussäännösten esitöiden (HE 309/1993 vp) mukaan 
perustuslain 6 §:n 1 momentti ilmaisee paitsi perinteisen vaatimuksen oi
keudellisesta yhdenvertaisuudesta myös ajatuksen tosiasiallisesta tasa-ar- 
vosta. Yleiseen yhdenvertaisuussäännökseen sisältyy mielivallan kieltoja 
vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa tapauksissa. Yleistä yh- 
denvertaisuussäännöstä täydentäisi syrjintäkielto. Ehdotuksessa on lueteltu
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kansainvälisten ihmisoikeussopimusten syrjintämääräysten tavoin eräitä 
kiellettyjä erotteluperusteita. Luettelo ei ole tyhjentävä. Luettelon muodos
taminen kattavaksi on edellyttänyt, että näihin rinnastetaan muut henkilöön 
liittyvät syyt. Sellaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen asema, varalli
suus, yhdistystoimintaan osallistuminen, perhesuhteet, raskaus, aviollinen 
syntyperä, sukupuolinen suuntautuminen ja asuinpaikka. Pykälä ei toisaalta 
kieltäisi kaikenlaista erontekoa ihmisten välillä, vaikka erottelu perustuisi 
syrjintäsäännöksessä nimenomaan mainittuun syyhyn. Olennaista on, voi
daanko erottelu perustella perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävällä 
tavalla. Tämä ilmenee myös valitusta sanamuodosta "ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa muihin nähden eri asemaan". Perustelulle asetettavat vaa
timukset ovat erityisesti säännöksessä lueteltujen kiellettyjen erotteluperus- 
teiden kohdalla kuitenkin korkeat. Säännös ei estäisi tosiasiallisen tasa-ar- 
von turvaamiseksi tarpeellista positiivista erityiskohtelua eli tietyn ryhmän 
(esimerkiksi naiset, lapset, vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parantavia 
toimia.

Yhdenvertaisuuslain säätämiseen johtanutta hallituksen esitystä (HE 
19/2014 vp) koskevassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
(PeVL 31/2014 vp) on todettu erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteisiin 
liittyen, että erilaista kohtelua koskevaa poikkeamisvaltuutta koskevalta 
lailta vaaditaan perustuslakivaliokunnan aiemman, nimenomaisesti yhden- 
vertaisuussääntelyä koskevan lausunnon mukaan riittävää täsmällisyyttä ja 
tarkkarajaisuutta. Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksella on perus
tuslakivaliokunnan mukaan erityistä valtiosääntöoikeudellista merkitystä 
senkin vuoksi, että erilaisen kohtelun yleinen oikeuttamisperuste kohdistuu 
nimenomaan sellaisiin erotteluperusteisiin, jotka sisältyvät myös perustus
lain 6 §:n 2 momentin syrjintäkieltosäännökseen.

Esitetty selvitys

Kunnanhallituksen päätöspöytäkirjan 16.2.2018 (§ 52) selostusosasta ilme
nee muun ohella, että kunnassa syntyi vuosina 2007-2017 vuosittain keski
määrin 13,5 lasta. Valtuustoseminaarissa käydyn keskustelun mukaan posi
tiiviseen muuttoliikkeeseen ja syntyvyyteen voisi parhaiten vastata otta
malla käyttöön mallin, jossa lapsen syntymän johdosta lapsen vanhemmille 
annettaisiin "kunnallisverosta vapaa vuosi”. Viranhaltijatyönä on valmis
teltu ehdotelma, jonka mukaan kunnan oma lapsilisä maksetaan stipendinä 
sen mukaan, mitä lapsen vanhemmat ovat maksaneet kunnallisveroa vauvan 
syntymävuonna. Stipendin maksamisen edellytyksenä on, että stipendiä ha
kevan huoltajan tai huoltajien kotikunta on ollut lapsen syntymävuotta edel
täneen vuoden viimeisenä päivänä (31.12.) HIHja kotikunta on ollut 
stipendin maksamista edeltäneen vuoden (vauvan syntymävuoden) viimei
senä päivänä (3'1.12.)^^H|. Myös syntyneen lapsen kotikunta tulee olla 
stipendiä haettaessa H^|. Mahdollisesta verosta vastaa stipendin saaja. 
Edelleen selostusosasta ilmenee, että vuonna 2018 kuntalainen maksaa kun
nallisveroa vuoden aikana arviolta siten, että 1 500 euron kuu
kausipalkkaa saava maksaa veroa 900 euroa ja 5 000 euron kuukausipalk
kaa saava maksaa veroa Tl 600 euroa.
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Pöytäkirjan mukaan kunnanjohtaja on kokouksessa esittänyt päätösehdotuk
senaan, että "vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -malli otetaan käyt
töön 1.1.2019 alkaen. Kunnanhallituksen jäsen jH^^H^^l on esittä
nyt, että asia jätetään uudelleen valmisteltavaksi sääntöjen ja laillisuuden 
varmistamiseksi. Jäsen^^^^^^j on kannattanut esitystä. Tä
män jälkeen jäsen on esittänyt kunnanhallituksen esi
tykseksi valtuustolle, että "Vauvaperheen vapautus kunnallisverosta”-malli 
otetaan käyttöön 1.1.2018 alkaen. Jäsen on kannattanut
^H ehdotusta. Puheenjohtaja on todennut, että oli tehty kaksi kunnanjoh- 
tajan esityksestä poikkeavaa esitystä, joita oli kannatettu. ja m

esitykset on pantu äänestyksessä vastakkain. Suoritetussa äänestyksessä 
| esitys sai 5 ääntä ja ^^HH esitys 2 ääntä. Tämän jälkeen puheen

johtaja on todennut, että kunnanjohtajan esityksen ja ^U|| esityksen vä
lillä on äänestettävä. Kunnanjohtajan esitystä ei kannatettuja^HHI esi
tys sai 5 ääntä. Puheenjohtaja on tämän jälkeen todennut ^^Hl esityksen 
tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päätti siten ehdottaa, 
että valtuusto ottaa käyttöön "vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” 
-mallin 1.1.2018 alkaen.

Valtuuston päätöspöytäkirjasta 22.2.2018 (§ 8) ilmenee seuraavaa:

Valtuutettu on kokouksessa esittänyt keskustan valtuusto
ryhmän ryhmäpuheenvuorossa, että kunnanvaltuusto päättää ottaa käyttöön 
"vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -mallin 1.1.2018 alkaen. Kun
nanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen laatimaan tarkemmat toimeen
pano-ohjeet, määrittämään avustuksen ylärajat ja tekemään laillisuustarkas- 
telun. Kristillisdemokraattien ja Kokoomuksen valtuustoryhmät kannattivat 

esitystä. Valtuutettu ^^^H on edelleen tehnyt kannatetun esityk
sen kokouksessa asian palauttamisesta kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
Valtuutettu HU esitys sai 14 ääntä ja valtuutettu HUI ehdotus 4___
ääntä. Tämän jälkeen kunnanhallituksen pohjaesityksen ja valtuutettu Hl 
H välillä suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen pohjaesitys sai 0 
ääntä, valtuutettu HU 14 ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin 4.

Oikeudellinen arviointi

Kunnanhallituksen päätöksentekomenettelyä koskeva valitusperuste

^^H kunnan hallintosäännön 117 §:n mukaan jos keskustelun kuluessa 
tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmis
teltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian kä
sittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava 
puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään 
yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. 
Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjasta ilmenee, että valittajana oleva 
H^HH^I011 kokouksessa tehnyt esityksen, joka on si
sältänyt asian palauttamista valmisteltavaksi koskevan ehdotuksen. Tällaista 
asian palauttamista koskevaa ratkaisuehdotusta ei ole voitu edellä selostetun 
hallintosäännön määräyksen mukaisesti panna asiallisen ratkaisuehdotuksen 
vastaehdotukseksi, vaan palauttamista koskeva ehdotus olisi tullut ratkaista
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itsenäisesti ensin. Äänestysmenettely asiaa kunnanhallituksessa valmistelta
essa on siten ollut virheellinen. Äänestysjärjestys on kuitenkin kokouksessa 
hyväksytty eikä eriävää mielipidettä ollut esitetty. Kun otetaan lisäksi huo
mioon se, että kunnanhallituksen päätökseksi tullut jäsen esitys on
saanut molemmilla äänestyskerroilla viisi ääntä seitsemästä eli selvän 
enemmistön, ei virheellisellä äänestysmenettelyllä ole voinut hallinto-oi
keuden näkemyksen mukaan olla merkitystä päätöksen lopputulokseen. Li
säksi valtuuston toimivaltaan kuuluu viime kädessä arvioida pitääkö se kun
nanhallituksessa suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksen
teon pohjaksi vai palautetaanko asia kunnanhallitukselle uutta valmistelua 
varten. Tästä syystä hallinto-oikeus katsoo, ettei kunnanvaltuuston päätöstä 
ole kunnanhallituksen valmistelussa tapahtuneen menettelyvirheen johdosta 
syytä kumota.

Toimivaltaa ja asian valmistelua muutoin koskevat valitusperusteet

Valtuusto on päätöksellään hyväksynyt kunnanhallituksen valmisteleman 
päätöksen "vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -mallin käyttöön otta
misesta kunnassa 1.1.2018 lukien. Kunnanhallituksen päätösvalmistelusta 
ilmenee selkeästi, että kysymys on tosiasiassa vauvaperheille
hakemuksesta myönnettävästä avustuksesta, joka olisi perheen vanhemman 
tai vanhempien vauvan syntymävuonna kunnalle maksamien yhteenlasket
tujen kunnallisverojen suuruinen. Valtuustolla on kunnan ylintä päätösval
taa käyttävänä toimielimenä sinällään ollut muodollinen toimivalta päättää 
avustuksen myöntämisestä, eikä valtuusto ole siten valituksessa esitetystä 
syystä ylittänyt toimivaltaansa.

Kysymyksessä oleva asia on kuntalain edellyttämällä tavalla valmisteltu 
kunnanhallituksessa. Kunnanvaltuuston toimivaltaan kuuluu arvioida, pi
tääkö se suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä vai haluaako se pa
lauttaa asian kunnanhallitukselle uutta valmistelua varten. Valtuusto on suo
ritetun äänestyksen perusteella päättänyt jatkaa asian käsittelyä palautta
matta asiaa kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja siten pitänyt 
kunnanhallituksen suorittamaa valmistelua riittävänä asian ratkaisemiseksi. 
Valtuuston päätökseksi tulleesta valtuutettu ehdotuksesta ilmenee,
että valtuusto on nimenomaisesti päättänyt valtuuttaa kunnanhallituksen 
laatimaan myöhemmin tarkemmat toimeenpano-ohjeet ja määrittämään 
myös avustuksen ylärajat. Valtuuston päätös ei ole syntynyt valituksessa 
esitetyllä valmistelun puutteellisuutta koskevalla perusteella virheellisessä 
järjestyksessä.

Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva valitusperuste

Kunnanvaltuuston päättämällä avustuksella on ollut valmistelussa esitetty
jen tietojen perusteella tarkoitus vastata kunnasta poismuuttoon ja vähäi
seen syntyvyyteen. Avustuksen myöntämiselle on siten kuntalain 1 §:n 2 
momentissa tarkoitettu kunnan yleiseen tehtävään eli alueensa elinvoimai
suuden edistämiseen liittyvä tarkoitus. Kunnan tulee kuitenkin myös tällai
sia vapaaehtoisia ja yleiseen toimialaan kuuluvia avustuksia myöntäessään 
kohdella kunnan jäseniä perustuslaista ja hallintolain 6 §:stä ilmenevän yh
denvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei avustuksia 
myönnettäessä kunnan jäseniä saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa
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keskenään eriarvoiseen asemaan. Lisäksi kunnan harkintavaltaa rajoittaa 
perustuslain 9 §:n 2 momentin sekä yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentissa 
säädetty syrjintäkielto.

Kunnanhallituksen päätösvalmistelusta ilmenee, että perheille myönnettä
vän avustuksen suuruus olisi riippuvainen vanhemman tai vanhempien lap
sen syntymävuonna kunnalle maksaman kunnallisveron määrästä eli van
hemman tai vanhempien vuosituloista. Eri perheiden saaman avustuksen 
määrä voisi valmisteluaineistostakin ilmenevällä tavalla vaihdella tulojen 
perusteella merkittävästi. Lapsiperheet asetettaisiin näin ollen kunnassa 
avustuksia myönnettäessä samassa tilanteessa erilaiseen asemaan riippuen 
heidän tuloistaan. Tuloihin perustuva erilainen kohtelu merkitsee hallinto- 
oikeuden näkemyksen mukaan perustuslain 6 §:n 2 momentin ja yhdenver
taisuuslain 8 §:n 1 momentin mukaista syrjintää muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Avustuksen myöntäminen valtuuston päätösvalmistelusta 
ilmenevin periaattein merkitsisi yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitettua 
välitöntä syrjintää, koska pienempituloisia perheitä kohdeltaisiin henkilöön 
liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin parempituloisia vertailu
kelpoisessa tilanteessa.

Kunta ei ole esittänyt perusteluja sille, mistä syystä avustuksen määrä on 
haluttu määritellä perheiden kunnallisveron perusteena olevien tulojen pe
rusteella. Sinällään on arvioitavissa, että avustuksen määrän sitominen kun
nallisveron määrään olisi kunnan talouden ja elinvoimaisuuden kannalta 
hyödyllistä, koska avustus voisi houkutella kuntaan veronmaksukykyisiä 
asukkaita tai saada heidät pysymään alueella. Tällaiset asukkaat voisivat 
sinänsä hyödyttää jatkossa maksamillaan kunnallisveroilla välillisesti kaik
kia kunnan jäseniä. Yhdenvertaisuuslain 11 §:n 1 momentin mukaan erilai
nen kohtelu ei ole syrjintää, jos se perustuu lakiin ja sillä on muutoinkin hy
väksyttävä tavoite. Kunnan menettelyn on katsottava perustuvan kuntala
kiin, jossa ei kuitenkaan nimenomaisesti ja riittävän tarkkarajaisesti säädetä 
mahdollisuudesta poiketa kuntalaisten yhdenvertaisuudesta kyseessä olevan 
kaltaisia harkinnanvaraisia avustuksia myönnettäessä. Koska kunnan on 
katsottava avustusperusteista päättäessään hoitavan julkista hallintotehtä
vää, eivät myöskään yhdenvertaisuuslain 11 §:n 2 momentin oikeuttamispe- 
riaatteet tule asiassa sovellettavaksi. Kunnan tulee edistää omien asuk
kaidensa hyvinvointia tasapuolisesti, mistä syystä asukkaiden asettamista 
erilaiseen asemaan heidän tulojensa perusteella ei voida myöskään pitää pe
rustuslain 6 §:n 2 momentin kannalta asiaa arvioiden oikeasuhteisena kei
nona sinänsä hyväksyttävän, kunnan elinvoimaisuutta edistävän, tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Kunnanvaltuuston päätös on edellä lausutuin perustein lainvastaisena ku
mottava.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja
Kuntalaki 39 § 1 momentti 2 kohta, 93 ja 135 §
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 
oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 00.33 K).

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Jukka Hartikainen, Timo 
Tervonen ja Elina Ranz.

Esittelevä jäsen Elina Ranz

Jakelu

Päätös |, saantitodistuksin

Oikeudenkäyntimaksu maksutta

Jäljennös kunnanvaltuusto / kunnanhallitus, jonka on kuntalain 142 §:n mu
kaisesti ilmoitettava päätöksestä


