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Hallituksen esitys Eduskunnalle maakuntajakolaiksi ja laiksi 
rakennuslain 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi maa
kuntajakolaki. Rakennuslakiin ehdotetaan 
samalla tehtäväksi maakuntajakolain säätä
misen edellyttämät tekniset muutokset. 

Esityksen tarkoituksena on vain selkeyttää 
maakunnan käsitettä ja maakuntajaon nykyi
siä perusteita muuttamatta maakuntien liitto
jen tehtäviä tai asemaa. Maakuntajakolaissa 
koottaisiin yhteen nykyinen rakennuslakiin 
ja alueiden kehittämisestä annettuun lakiin 
perustuva maakuntajaon määrittelytapa. 

Laissa säädettäisiin, että alueiden kehittä
mistä ja alueiden käytön suunnittelua varten 
maa jaetaan maakuntiin. Laissa säädettäisiin 
myös perusteet, joiden _mukaan ~~~kunnat 
määrätään. Maakunnaksi määrättätstm alue, 
johon kuuluvat kunnat muodostavat toimin
nallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suun 

nittelun kannalta tarkoituksenmukaisen ko
konaisuuden. 

Valtioneuvosto päättäisi maakuntien luku
määrän, alueet ja nimet asianomaisia maa
kuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. 

Maakuntajako toimisi nykyiseen tapaan 
maakuntien liittojen aluejakona. Valtion 
aluehallintoviranomaisten toimialueiden tuli
si pääsääntöisesti myös perustua maakuntaja
koon. 

Esitys liittyy samanaikaisesti annettuun 
hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehit
tämisestä annetun lain muuttamisesta ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi yhdessä sen kanssa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

Hallitusmuodon 50 §:n 1 momentin mu
kaan Suomi on yleistä hallintoa varten edel
leen "oleva jaettuna lääneihin, kihlakuntiin 
ja kuntiin". Pykälän 2 momentin mukaan 
muutoksia läänien lukumäärään säädetään 
lailla ja, jollei laissa säädetä toisin, muita 
muutoksia hallinnolliseen jakoon määrää 
valtioneuvosto. Hallintoalueiden rajoja uu
delleen järjestettäessä on 3 momentin mu
kaan "varteenotettava, että alueet, mikäli 
asianhaarat sallivat, tulevat yksikielisiksi, 
suomen- tai ruotsinkielisiksi, taikka että 
toiskieliset vähemmistöt niillä tulevat niin 
pieniksi kuin mahdollista". 

Kuten hallitusmuodon 50 §:n 1 momentin 
sanamuodosta ilmenee, säännöksen tarkoi-
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tuksena on ollut vahvistaa hallitusmuodon 
säätämisajankohtana vallinnut oikeustila. 
Läänijako oli tosin jo hallitusmuotoa säädet
täessä menettämässä merkitystään yleisen 
hallinnon perusjakona, kun eri hallinnonalat 
perustivat omia aluehallintoviranomaisiaan ja 
määrittelivät niille omat hallinnolliset jaotuk
sensa. Tapahtuneen kehityksen seurauksena 
aluehallintoviranomaisten aluejaot poikkesi
vat paitsi toisistaan myös toiminnallisista 
aluekokonaisuuksista. 

Aluejakojen epäyhtenäisyys on vaikeutta
nut viranomaisissa asioimista, viranomaisten 
välistä yhteistyötä sekä alueiden kehittämis
tä. 

Valtion aluejakojen yhtenäistämisen edis
tämiseksi valtioneuvosto määritteli 8 päivänä 
heinäkuuta 1992 aluejaotusten yhtenäistämis-
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periaatteet sekä yhtenäistämisen pohjana 
käytettävän toiminnallis-taloudellisen maa
kuntajaon. Tässä jaossa maa oli jaettu itse
hallinnollisen Ahvenanmaan maakunnan 
lisäksi 19 maakuntaan. Tavoitteeksi päätök
sessä oli asetettu, että ainakin läänijako sekä 
alueellisen kehittämisen kannalta merkittä
vän ja mahdollisuuksien mukaan muunkin 
piirihallinnon aluejaot vastaavat maakuntaja
koa. Periaatepäätös merkitsi oleellista muu
tosta läänijaon asemaan aluehallinnon kes
keisenä aluejakona. 

Rakennuslain (370/1958) 19 §:n mukaan 
kuntien on huolehdittava seutukaavan laati
misesta ja muista seutukaavoitukseen kuulu
vista tehtävistä jäseninä seutukaavoitusta 
varten perustetussa kuntayhtymässä (seutu
kaavaliitto) tai vapaaehtoisessa seutukaavoi
tusta hoitavassa kuntayhtymässä. Rakennus
laissa tarkoitettuja seutukaavaliittoja ei enää 
ole, vaan koko maassa on maakunnallisesta 
edunvalvonnasta ja seutukaavoituksesta huo
lehtivat kuntayhtymät eli maakuntien liitot. 

Alueiden kehittämisestä annetun lain 
(1135/1993) 2 §:n 2 momentissa säädetään, 
että laissa tarkoitettuna aluekehitysvi
ranomaisena toimii maakunnan liitto alueel
la, jolla se huolehtii seutukaavoituksesta. 
Rakennuslaissa tarkoitettua seutukaavajakoa 
on kehitetty niin, että se on muutamaa poik
keusta (Orimattila, Artjärvi, Itä-Uusimaa, 
Isokyrö, Vähäkyrö ja Laihia) lukuun otta
matta sama kuin edellä mainittu valtioneu
voston vuonna 1992 antaman periaatepää
töksen mukainen toiminnallis-taloudellinen 
maakuntajako. 

Koska vuoden 1992 periaatepäätöksen mu
kainen maakuntajako ei vastannut lakisää
teistä, toimivaa maakuntajakoa eli rakennus
lakiin perustuvia maakuntien liittojen toimi
alueita, valtioneuvosto antoi 6 päivänä hel
mikuuta 1997 uuden periaatepäätöksen val
tion aluejaotusten yhtenäistämisestä ja ku
mosi samalla edellä mainitun vuoden 1992 
periaatepäätöksen. Uuden periaatepäätöksen 
mukaan valtion aluehallintoviranomaisten 
aluejaot yhteensovitetaan maakuntajakoon, 
jollei erityisistä syistä muuta johdu. Maa
kuntajaolla tarkoitetaan tässä päätöksessä 
rakennuslain 18 §:n mukaista seutukaavaja
koa ja sen mukaista alueiden kehittämisestä 
annetussa laissa tarkoitettua maakuntien liit
tojen aluejakoa. 

Periaatepäätöksen mukaisesti on läänijako 
(VNp 121/1997), työvoima- ja elinkeinokes
kusten aluejako (VNp 122/1997), maan-

puolustusalueet ja sotilasläänit (asetus 
649/1997), alueelliset ympäristökeskukset 
(90911997) sekä eräät muut aluejaot jo so
peutettu maakuntajakoon. Periaatepäätökses
sä tarkoitettujen muidenkin aluejakojen osal
ta sopeuttaminen on valmisteilla. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Alueiden kehittämisestä annetulla lailla 
aluekehitysvastuu annettiin seutukaava- ja 
maakuntaliitoista yhdistyneille maakunnan 
liitoille. Koska seutukaavaliitolla oli raken
nuslakiin perustuva toimialue (seutukaava
alue), alueiden kehittämisestä annetussa lais
sa myös maakunnan liiton toimialueeksi sää
dettiin seutukaava-alue. 

Maakuntajaosta on käytännössä tullut 
aluehallinnon perusaluejako. Maakuntajaon 
nykyisestä määrittelystä on kuitenkin aiheu
tunut epäselvyyksiä ja ongelmia, jotka liitty
vät lähinnä maakuntajaon muuttamiseen 
sekä maakuntien nimiin. Nykyinen määritte
ly on myös vaikeaselkoinen. 

Maakuntajaon määrittelyä on tarpeen sel
keyttää. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettä
väksi maakuntajakolaki, jossa maakunnan 
käsite ja maakuntajaon perusteet määritel
lään selvästi. Samalla luovuttaisiin nykyises
tä rakennuslakiin ja alueiden kehittämisestä 
annettuun lakiin perustuvasta maakuntajaon 
määrittelytavasta. Esitys ei millään tavalla 
muuta maakuntien liittojen tehtäviä tai ase
maa. 

Maakuntajakoa käytettäisiin nykyiseen ta
paan perustana alueiden kehittämisessä ja 
alueiden käytön suunnittelussa. Lain mukaan 
valtion aluehallintoviranomaisten toimialuei
den tulisi myös perustua maakuntajakoon. 
Tämä on edellä todetun mukaisesti jo toteu
tumassa. 

Maakunnaksi määrättäisiin alue, johon 
kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallises
ti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun 
kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuu
den. Maakuntajaon perustana olisi nykyinen 
maakuntien liittojen toimialuejako. 

Valtioneuvosto päättäisi maakuntien luku
määrän, alueet ja nimet asianomaisia maa
kuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. 

Pakkokuntayhtymien aluejaoista päättää 
valtioneuvosto. V aitioneuvoston ohjesäännön 
(1522/1995) 5 §:n 8 kohdan mukaan päätös 
tehdään yleisistunnossa. Nyt ehdotetuna 
lainsäädännöllä ei muutettaisi maakuntien 
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liittojen toimialueiden nykyistä määräytymis
tapaa. 

Esitys merkitsee nykytilaan kolmea sisäl
löllistä muutosta. Ensinnäkin valtioneuvosto 
päättäisi myös maakuntien nimistä samalla 
kun se nykyiseen tapaan päättäisi maakun
tien alueista. Tällä hetkellä nimistä ei ni
menomaisesti päätä kukaan. Maakuntajaon 
muodostuttua edellä todetulla tavalla käytän
nössä aluehallinnon perusaluejaoksi maakun
tien nimet ovat valtakunnallinen kysymys. 
Toiseksi maakuntajaon laissa säädettynä pe
rustana olisivat talousmaantieteellisten seik
kojen sijasta toiminnalliset ja taloudelliset 
tekijät sekä tarkoituksenmukaisuus alueiden 
suunnittelun kannalta. Tämä vastaa käytän
nössä tapahtunutta kehitystä. Kolmanneksi 
valtioneuvosto päättäisi maakuntajaosta alue
jakojen yhteensovittamisesta vastaavan mi
nisteriön eli nykyisin sisäasiainministeriön 
esittelystä. Sisäasiainministeriölie kuuluu 
myös päävastuu aluei~en kehittäm!sestä. Ny
kyisestä seutukaavaJaosta valtiOneuvosto 
päättää alueiden käytön suunnittelusta vas
taavan ministeriön esittelystä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organi
saatio- tai henkilöstövaikutuksia. Esitys lä
hinnä vahvistaisi nykykäytännön selkeyttäen 
maakuntakäsitettä ja maakunnan käyttämistä 
aluejaotusten yhtenäistämisen perustana. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriös
sä virkatyönä ja yhteistyössä ympäristömi
nisteriön kanssa. Esityksestä on pyydetty 
lausunnot valtion aluejakoneuvottelukunnal
ta, ympäristöministeriöltä, valtiovarainmi
nisteriöltä sekä Suomen Kuntaliitolta ja maa
kuntien liitoilta. 

Lausunnoissa on puollettu esityksen anta
mista. Esitystä on selkeytetty lausunnoissa 
olleiden yksityiskohtia koskevien näkökoh
tien perusteella. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia seik
koja 

5.1. Riippuvuus muista esityksistä 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
annetaan hallituksen esitys laiksi alueiden 
kehittämisestä annetun lain muuttamisesta. 

Esitykset liittyvät toisiinsa, ja ne on tarkoi
tettu käsiteltäviksi yhdessä. 

5.2. Riippuvuus kansainvälisistä sopimuk
sista ja velvoitteista 

Euroopan yhteisön lainsäädännössä ei ase
teta nimenomaisia vaateita jäsenvaltion hal
linnon järjestämiselle. Hallintokoneiston ra
kenteen järjestäminen kuuluu jäsenvaltion 
päätösvaltaan. Jäsenvaltiot päättävät siten 
itsenäisesti julkishallinnon rakenteista ja siis 
myös aluejaoista. 

Suomi allekirjoitti Euroopan neuvoston 
hyväksymän Euroopan paikallisen itsehallin
non peruskirjan (SopS 66/1991) ja ratifioi 
sen eduskunnan hyväksyttyä Euroopan pai
kallisen itsehallinnon peruskirjan näiden 
määräysten hyväksymisestä (1180/1991). Pe
ruskirja saatettiin voimaan asetuksella 
(1181/1991) vuoden 1991 lokakuun alusta. 

Peruskirjan kohteena ovat Suomessa perus
kunnat, joten se ei suoranaisesti koske alue
tason hallintoa. Peruskirjaan sisältyy kuiten
kin eräitä hallinnon järjestämistä koskevia 
yleisiä periaatteita. Peruskirjan 5 artiklan 
mukaan paikallisviranomaisten aluerajoja ei 
saa muuttaa neuvottelematta ensin asian
omaisten kuntien kanssa. Velvollisuus kuulla 
asianomaisia kuntia on otettu huomioon esi
tystä laadittaessa. 

Euroopan neuvostossa valmistellaan par
aikaa Euroopan alueellisen itsehallinnon pe
ruskirjaa. Euroopan neuvoston yhteydessä 
toimiva Euroopan paikallis- ja aluevi
ranomaisten kongressi (Congress of Local 
and Regional Authorities of Europe, 
CLRAE) hyväksyi 5 päivänä kesäkuuta 1997 
suosituksen sanotuksi peruskirjaksi. Perus
kirja on tarkoitus hyväksyä Euroopan neu
vostossa lopullisesti vuonna 1999. Suosituk
sessa peruskirjaksi on samantapainen aluera
joja koskeva artikla kuin Euroopan paikalli
sen itsehallinnon peruskirjassa. Peruskirja
luonnoksen 16 artiklan mukaan alueen rajaa 
ei voi muuttaa, ennen kuin kyseinen alue on 
antanut suostumuksensa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisia suoran demokratian 
menettelyitä, joista on voitu säätää kansalli
sessa lainsäädännössä. Jos alueiden rajat 
määrätään yleisesti uudelleen, kunkin alueen 
suostumuksen sijasta voidaan kuulla kaikkia 
asianomaisia alueita kansallisessa lainsää
dännössä mahdollisesti määrättyjen menette
lyjen mukaisesti. Vaikka peruskirja ei vielä 
ole tullut voimaan, velvollisuus kuulla asian-
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omaisia maakuntien liittoja on otettu esitystä 
laadittaessa huomioon. 

5.3. Suhde Perustuslaki 2000 -komitean 
ehdotuksiin 

Perustuslaki 2000 -komitean mietintöön 
(Komiteanmietintö 1997:13) sisältyy ehdotus 
Suomen Hallitusmuodon säätämisestä. Siinä 
on ehdotus myös hallinnollisia jaotuksia 
koskevaksi säännökseksi. Ehdotuksen 121 

§:n mukaan hallintoa järjestettäessä tulee 
pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa 
turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 
mahdollisuudet saada palveluja omalla kie
lellään. Kuntajaon perusteista säädettäisiin 
lailla. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin ei 
enää siten otettaisi säännöstä valtionhallintoa 
koskevan alueellisen jaotuksen perustumises
ta lääni- ja kihlakuntajakoon. Esitys on so
pusoinnussa ehdotetun perustuslain säännök
sen kanssa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Maakuntajakolaki 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
maan jakamisesta alueiden kehittämistä ja 
alueiden käytön suunnittelua varten maakun
tiin. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi myös, että maakunnaksi määrättäisiin 
alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat 
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen 
suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen 
kokonaisuuden. Maakunnan tulisi muodostaa 
tältä pohjalta mahdollisimman yhtenäinen 
alue, jonka väestöllä on yhteinen kulttuuri ja 
intressiympäristö. Maakunnan alueen mää
räämisessä käytettävät keskeiset kriteerit oli
sivat asiointi- ja palveluyhteydet, työssä
käyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja
alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkei
noelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet 
sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet
täväksi, että valtioneuvosto päättäisi maa
kuntien lukumäärästä, alueista ja nimistä 
asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia 
kuultuaan. Tämän säännöksen nojalla valtio
neuvosto päättäisi myös maakuntien luku
määrään, alueisiin ja nimiin tehtävistä muu
toksista. Ennen esittelyä valtioneuvostolle 
asiasta olisi pyydettävä lisäksi alueiden käy
tön suunnittelusta vastaavan ministeriön eli 
nykyisin ympäristöministeriön lausunto. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtion alue-

hallintoviranomaisten toimialueiden tulisi 
perustua maakuntajakoon, jollei erityisistä 
syistä muuta johdu. Tällaisia erityisiä syitä 
voisivat olla viranomaisten tehtävien luonne 
ja asianomaisen alueen kielelliset olosuhteet. 
Näin ollen esimerkiksi rajavartiostojen toi
mialueet voisivat tehtäviensä luonteen vuok
si poiketa maakuntajaosta. 

Valtioneuvosto voisi 3 momentin nojalla 
antaa tarkempia säännöksiä valtion aluehal
lintoviranomaisten toimialueiden yhtenäis
tämisestä. Tällaisia säännöksiä ei ilmeisesti 
ainakaan tällä hetkellä tarvita, koska valtion 
aluehallintoviranomaisten toimialueet ovat 
edellä esitetyn mukaisesti muutenkin yh
tenäistymässä maakuntajaon pohjalta. 

2 §. Pykälässä todetaan, että Ahvenanmaan 
maakunnan alueesta säädetään Ahvenanmaan 
itsehallintolaissa (1144/1991 ). 

3 §. Pykälässä olisi tavanomainen voi
maantulosäännös. Lisäksi pykälässä olisi 
siirtymäsäännös, jonka mukaan rakennuslain 
18 §:n 3 momentin nojalla päätetty seutu
kaava-aluejako on ehdotetun lain mukainen 
maakuntajako, kunnes valtioneuvosto päättää 
muuta. 

1.2. Rakennuslaki 

18 §. Pykälän nykyisen 3 momentin mu
kaan seutukaava määrätään laadittavaksi 
aluetta varten (seutukaava-alue), johon kuu
luvat kunnat muodostavat talousmaantieteel
lisesti ja muutoin tarkoituksenmukaisen ko
konaisuuden mahdollisuuksien mukaan niin, 
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että seutukaava-alue käsittää läänin taikka 
että lääni jakautuu kahteen tai useampaan 
seutukaava-alueeseen. Muutoksista seutukaa
va-alueisiin päättää valtioneuvosto kuntia ja 
lääninhallituksia kuultuaan. 

Momentti ehdotetaan muutettavaksi maa
kuntajakolain mukaiseksi. Seutukaava mää
rättäisiin laadittavaksi ehdotetussa maakunta
jakolaissa tarkoitettua maakuntaa varten. Py
kälässä ei enää ole tarpeen säätää alueen 
määräytymisen perusteista eikä siitä, mitä 
tahoja alueita määrättäessä on kuultava, kos-

ka näistä asioista säädettäisiin maakuntaja
kolaissa. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Maakuntajakolaki 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön 

suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. 
Maakunnaksi määrätään alue, johon kuulu
vat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja 
taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kan
nalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Valtioneuvosto päättää maakuntien luku
määrän, alueet ja nimet asianomaisia maa
kuntien liittoja ja kuntia kuultuaan. Ennen 
esittelyä valtioneuvostolle asiasta on pyydet
tävä alueiden käytön suunnittelusta vastaa
van ministeriön lausunto. 

Valtion aluehallintoviranomaisten toimi
alueiden tulee, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu, perustua maakuntajakoon niin, että 
toimialue muodostuu yhdestä tai useammasta 
maakunnasta. Valtioneuvosto antaa tarvitta
essa tarkempia säännöksiä valtion aluehal-

Untoviranomaisten toimialueiden yhtenäistä
misestä. 

2§ 
Ahvenanmaan maakunnan alueesta sääde-

tään Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1144/1991) 2 §:ssä. 

3 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 

kuuta 199 . 
Rakennuslain (370/1958) 18 §:n 3 momen

tin nojalla päätetty seutukaava-aluejako on 
tämän lain mukainen maakuntajako, kunnes 
valtioneuvosto 1 §:n 2 momentin nojalla
päättää muuta. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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2. 

Laki 
rakennuslain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (37011958) 18 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 26/1990, seuraavasti: 

18 § 

Seutukaava määrätään laadittavaksi maa
kuntajakolaissa ( /199 ) tarkoitettua maa
kuntaa varten. 

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1997 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

päivänä 

Ministeri Jouni Backman 
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Laki 
rakennuslain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

Liite 

muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/1958) 18 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on laissa 2611990, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

18 § 

Seutukaava määrätään laadittavaksi aluetta 
varten (seutukaava-alue), johon kuuluvat 
kunnat muodostavat talousmaantieteellisesti 
ja muutoin tarkoituksenmukaisen koko
naisuuden mahdollisuuksien mukaan niin, 
että seutukaava-alue käsittää läänin taikka 
että lääni jakautuu kahteen tai useampaan 
seutukaava-alueeseen. Muutoksista seutu
kaava-alueisiin päättää valtioneuvosto kuntia 
ja lääninhallituksia kuultuaan. 

Ehdotus 

18 § 

Seutukaava määrätään laadittavaksi maa
kuntajakolaissa ( 1199 ) tarkoitettua maa
kuntaa varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
kuuta 199 


