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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puolustusvoimista an
netun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Puolustusvoimien virkamiehen velvolli
suutta siirtyä toiseen virkaan tai tehtävään 
koskeva, nykyisin osaksi asetuksen tasoinen 
sääntely ehdotetaan siirrettäväksi perusoi
keusuudistuksen ja hallintolainkäyttölain 
periaatteiden mukaisesti lain tasolle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö 

Virkamiehen siirtymisvelvollisuus 

Puolustusvoimista annetun lain ( 402/197 4) 
9 a §:ään sisältyy valtuutus säätää asetuksel
la puolustusvoimien virkamiehen velvolli
suudesta siirtyä toiseen virkaan tai tehtä
vään. 

Varsinainen siirtämistä koskeva säännös 
sisältyy puolustusvoimista annettuun asetuk
seen (667/1992). Asetuksen 61 §:n 1 mo
mentin mukaan puolustusvoimien virkamies 
on velvollinen siirtymään toiseen puolustus
voimien virkaan tai tehtävään, kun se on 
tarpeen palveluksen asianmukaista järjestelyä 
varten. Jos siirtäminen toiseen virkaan tai 
määrääminen toiseen tehtävään aiheuttaa 
virkamiehelle palveluspaikkakunnan muu
toksen, asianomaiselle on pykälän 2 mo
mentin mukaan annettava asiaa koskevasta 
päätöksestä tieto vähintään kolme kuukautta 
aikaisemmin. 

Puolustusvoimista annetun asetuksen 62 
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§: ssä säädetään, ettei virkamiehen siirtämistä 
tai tehtävään määräämistä koskevaan 61 §:n 
1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa 
hakea muutosta valittamalla eikä siitä saa 
tehdä oikaisuvaatimusta. 

Muutoksenhaku 

Hallitusmuodon 16 § sisältää perussään
nöksen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi 
tai ratkaistuksi tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa sekä oikeudesta saada oi
keuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva pää
tös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Pykälän 2 
momentissa säädetään lainkäytön ja hallin
non oikeussuojatakeiden turvaamisesta edus
kunnan hyväksymällä lailla. Siinä luetellaan 
käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, 
vaatimus päätöksen perustelemisesta sekä 
oikeus hakea muutosta. 

Hallintolainkäytössä noudatettavaa menet
telyä sääntelee 1 päivänä joulukuuta 1996 
vmmaan tullut hallintolainkäyttölaki 
(586/1996). Mainittu laki on yleislaki, joka 
sisältää keskeiset säännökset valituksesta ja 
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eräistä muista hallinto-oikeudellisista oikeus
turvakeinoista sekä niiden käsittelyssä nou
datettavasta menettelystä. 

Hyväksyessään hallituksen esityksen laiksi 
hallintolainkäytöstä ja siihen liittyväksi lain
säädännöksi (HE 21711995 vp) eduskunta 
antoi lausuman, jonka mukaan eduskunta 
edellyttää, että hallintolainkäyttölain tarkoi
tuksen ja periaatteiden toteuttamiseksi kulla
kin hallinnonalalla erikseen tarkistetaan yh
teistyössä hallintotuomioistuintoimikunnan ja 
oikeusministeriön kanssa voimassa olevim 
lakeihin ja asetuksiin sisältyvät valitusmenet
telysäännökset. Ne on tilanteen mukaan joko 
yhdenmukaistettava hallintolainkäyttölain 
kanssa, poistettava tarpeettomina tai muutet
tava tarpeellisilta osin viittauksiksi hallinto
lainkäyttölain säännöksiin. Esitykset on koh
tuullisessa ajassa annettava eduskunnan käsi
teltäviksi. 

1.2. Nykytilan arviointi 

Virkamiehen siirtymisvelvollisuus 

Siirtymisvelvollisuutta koskevien säännös
ten tarkoituksena on turvata puolustusvoi
mien mahdollisuudet henkilöstöresursseja 
tarkoituksenmukaisesti kohdeotamaila huo
lehtia rauhan ajan tehtävien tehokkaasta suo
rittamisesta ja sodan ajan puolustusvalmiu
den ylläpitämisestä. Sotilaallinen hallintojär
jestelmä ei voi perustua siihen, että avoinna 
olevien tehtävien täyttäminen edellyttäisi 
aina yksittäisen virkamiehen kussakm ta
pauksessa antamaa nimenomaista suostumus
ta. 

Sotilashenkilöstön liikkuvuutta lisää omal
ta osaltaan myös koulutusjärjestelmä. Lisäksi 
sotilaseläkejärjestelmästä johtuvat muuta 
valtion halhntoa alhaisemmat eläke- ja ero
amisiät nopeuttavat sotilashenkilöiden ura
kiertoa ja edellyttävät myös joustavia henki
löstön kohdentamismahdollisuuksia. Siirty
minen tehtävästä toiseen vaikuttaa pääsään
töisesti myönteisesti palvelusuralla etenemi
seen. 

Edelleen pidetään tärkeänä, että myös 
muissa viroissa palvelevat voidaan sijoittaa 
puolustusvoimien rauhan ajan kokoonpanoi
hin kulloisenkin toiminnallisen tarpeen edel
lyttämällä tavalla, vaikka siirrot eivät näiden 
virkamiesten osalta olekaan yhtä säännön
mukaisia kuin sotilasvirassa palvelevilla. 

Ennen siirtämistä toiseen virkaan tai mää-

räämistä toiseen tehtävään selvitetään asian
omaisen toivomukset ja otetaan huomioon 
kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot. Täs
tä huolimatta ei voida kokonaan välttyä siir
roilta, jotka ovat vastoin asianomaisen toivo
muksia. 

Puolustusvoimissa on vuonna 1997 toi
meenpantu 470 siirtoa, joissa asianomaisen 
palveluspaikkakunta on muuttunut. Sanotut 
siirrot ovat koskeneet 300 upseeria, 18 eri
koisupseeria, 110 OJ?istoupseeria, neljää soti
lasammatihenkilöä Ja 38 siviilivirkaan nimi
tettyä. 

Siirron vaikutus taloudellisiin etuihin 

Yleisenä periaatteena on, että siirrot koh
distuvat samantasoiseen tai ylempään vir
kaan. Kokonaispalkkauksen alentumista ei 
voida siirtojen yhteydessä aina kokonaan 
välttää. Syynä saattaa olla se, että paikka
kunta, jolle siirrytään, on alemmassa kalleus
luokassa tai että uuteen virkaan ei sisälly sa
massa määrin tehtäviä, joista maksetaan 
työaikaperusteisia korvauksia, kuin aiempaan 
virkaan. Toisaalta mainitut korvaukset ovat 
korvausta epämukavista työajoista tai olo
suhteista, joten niiden korvaaminen siirty
mistilanteessa ilman vastaavaa perustetta ei 
ole mahdollista. 

Muuttokustannusten korvaamista koskeval
la virkaehtosopimuksella on sovittu niistä 
korvauksista ja järjestelyistä, jotka aiheutu
vat siirrosta toiselle paikkakunnalle. 

Valituskielto 

Valitusoikeuden myöntämistä puolustus
vmmten virkamiehelle siirtoa tai tehtävään 
määräämistä koskevasta päätöksestä ei ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena, koska vali
tusoikeus rajoittaisi puolustusvoimien mah
dollisuuksia kohdentaa henkilöstöään tarkoi
tuksenmukaisimmalla tavalla. Se vaikeuttaisi 
puolustusvoimille säädettyjen tehtävien hoi
tamista erityisesti silloin, kun kysymys on 
avaintehtävistä. 

Sotilashenkilöstön osalta on otettava erityi
sesti huomioon, että henkilöstön määrä on 
rajallinen. Henkilöstöä siirtyy reserviin niin 
sanotuilta avainpaikoiltakin kuukausittain. 
Tehtävien hoitamisen kannalta on välttämä
töntä, että henkilöstöä voidaan siirtää uusiin 
tehtäviin aina tarpeen mukaan, myös henki
lökohtaisesta halukkuudesta riippumatta. Tä
mä on tärkeää senkin vuoksi, että puolustus-
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voimat voi saada upseeri- ja opistoupseeri
täydennystä ainoastaan kerran vuodessa asi
anomaisten virkaan valmistavien peruskurs
sien päätyttyä eikä tarpeen niin vaatiessa, 
kuten asia on muualla valtion hallinnossa. 

Viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia 
päättämään puolustusvoimien virkamiesten 
virkaan nimittämisestä ja tehtävään määrää
misestä, säädetään puolustusvoimista anne
tun asetuksen 50 ja 54 §:ssä. Toimivalta on 
alimmalla tasolla erillisen hallintoyksikön 
päälliköllä ja ylimmällä tasolla tasavallan 
presidentillä. Tasavallan presidentin päätök
sestä ei hallintolainkäyttölain mukaan voi 
valittaa. Valtioneuvoston ja ministeriön pää
töksestä voi valittaa ainoastaan sillä perus
teella, että päätös on lain vastainen. Valitus
oikeudenkin voimassa ollessa puolustusvoi
mien henkilöstöryhmät olisivat siten eri ase
massa yksinomaan siitä riippuen, mikä vi
ranomainen olisi päätöksen tehnyt. 

Valituskiellon suhde perusoikeussäännöksiin 

Kuten edellä kohdassa 1 todetaan, yleis
säännös oikeudesta hakea muutosta sisältyy 
hallitusmuodon 16 §:n 2 momenttiin. Sään
nös on muotoiltu lainsäätäjän turvaa
misvelvollisuudeksi eli kysymys on lainsää
täjään kohdistuvasta perustuslaillisesta toi
meksiannosta. Yksilön oikeuden muotoon 
kirjoitetuista säännöksistä perustuslailliset 
toimeksiannot poikkeavat siten, että ne koh
distuvat nimenomaisesti vain lainsäätäjään 
eivätkä sellaisinaan ole suoraan sovelletta
vissa tuomioistuimissa ja muissa viranomai
sissa. 

Perusoikeuksien sallitut rajoitusedellytyk
set määräytyvät perusoikeuksia koskevien 
yleisten oppien mukaan. Perustuslakiva
liokunta on käsitellyt niitä perusoikeusuudis
tuksesta antamassaan mietinnössä (Pe VM 
2511994 vp). Mietinnön mukaan keskeiset 
vaatimukset perusoikeuksien rajoittamiselle 
voidaan tiivistää seuraavasti. Perusoikeusra
joitusten tulee perustua eduskunnan säätä
mään lakiin. Rajoitusten on oltava tarkkara
jaisia ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä. 
Rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä 
ja rajoitusten suhteellisuusvaatimuksen mu
kaisia eli välttämättömiä hyväksyttävän tar
koituksen saavuttamiseksi. Tavallisella lailla 
ei voida säätää perusoikeuden ytimeen ulot
tuvaa rajoitusta. Perusoikeuksia rajoitettaes
sa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajär
jestelyistä. Rajoitukset eivät saa olla ristirii-

dassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeus
velvoitteiden kanssa. 

Rajoitusten suhdetta Suomen kansainväli
siin ihmisoikeusvelvoitteisiin käsitellään jäl
jempänä kohdassa 5. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset eh
dotukset 

Virkamiehen siirtymisvelvollisuus 

Puolustusvoimien virkamiehen siirtymis
velvollisuutta koskevaa sääntelyä ehdotetaan 
täydennettäväksi siirtämällä asetuksessa ole
vat säännökset asiaan liittyvine uudistettuine 
muutoksenhakusäännöksineen lakiin. 

Ruotsinkielisen sanamuodon tarkistus 

Lain 4 §:ssä säädetään puolustusvoimien 
kokoonpanosta. Maa-, meri- ja ilmavoimien 
ruotsinkielisenä vastineena lakitekstissä on 
land-, sjö- och luftstridskraftema. Ruotsin
kielistä sanamuotoa ehdotetaan tarkistetta
vaksi niin, että puolustushaarat ilmaistaan 
sanoilla armen, marinen och flygvapnet. Yk
sinkertaisuutensa ja selvyytensä takia vii
meksi mainittujen nimikkeiden käyttö on 
viime aikoina yleistynyt. Ruotsin lainsäädän
nössä puolustushaaroista käytetään vastaavia 
nimikkeitä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisaatioon kohdistu
via eikä taloudellisia vaikutuksia. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu puolustusministeriös
sä virkatyönä. 

Siirtymisvelvollisuutta koskeva ehdotettu 
sääntely on sisältynyt aiemmin valmistelta
vana olleeseen, laajempaan puolustusvoimis
ta annetun lain muuttamista koskevaan halli
tuksen esitykseen. Sanotusta esitysluonnok
sesta on saatu lausunto muun muassa ulko
asiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisä
asiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
liikenneministeriöltä, rajavartiolaitoksen esi
kunnalta, pääesikunnalta, Upseeriliitto ry:ltä, 
Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry:ltä, 
Päällystöliitto ry:ltä, Valtion ja erityispalve
lujen ammattiliitto V AL ry:ltä ja Maan
puolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL 
ry:ltä. Lisäksi Sotilasammattiliitto SoAL 
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ry:ltä sekä muilta mainituilta järjestöiltä lu
kuun ottamatta Maanpuolustuksen Insinöörit 
MPI ry:tä on saatu lausunto myös tästä esi
tysluonnoksesta. 

Asiaa on käsitelty yhteistoiminnasta valti
on virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa 
( 651/ 1988) tarkoitetussa yhteistoimintame
nettelyssä. 

Henkilöstöjärjestöt katsovat, että siirtojär
jestelmän ei tulisi koskea puolustusvoimien 
henkilöstöä kokonaisuudessaan. Siirtojärjes
telmää ja siihen liittyvää korvausjärjestelmää 
tulisi järjestöjen mielestä kehittää. 

V aitioneuvoston ruotsinkielen lautakunta 
on puoltanut 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
esiintyvien nimikkeiden ruotsinkielisen kie
liasun tarkistamista ehdotetuna tavalla. 

5. Riippuvuus kansainvälisistä 
sopimuksista ja velvoitteista 

Euroopan ihmisoikeussopimus 

Keskeinen asiaan liittyvä kansainvälinen 
sopimus on Euroopan neuvoston piirissä ih
misoikeuksien ja perusoikeuksien suojaami
seksi tehty yleissopimus (SopS 19/1990}, 
jäljempänä Euroopan ihmisoikeussopimus. 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
1 kohta sisältää oikeudenmukaista oikeuden
käyntiä koskevat perussäännöt. Sen mukaan 

jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan ku
luessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oi
keudenkäyntiin laillisesti perustetussa 
riippumattomassa ja puolueettomassa tuomi
oistuimessa silloin, kun päätetään hänen oi
keuksistaan ja valvollisuuksistaan tai häntä 
vastaan nostetusta rikossyytteestä. 

Määräyksen soveltamiskäytännöstä ei ole 
johdettavissa selvää yleisohjetta siitä, mihin 
julkisoikeudellisiin asioihin sanottu määräys 
tulee sovellettavaksi. Virkamiesasiat ovat 
kuitenkin lähtökohtaisesti artiklan sovelta
misalan ulkopuolella. Tämä koskee muun 
muassa virkaan nimittämistä, virassa ylene
mistä ja virasta erottamista koskevia asioita. 
Sen sijaan virkamieseläkeasiat ovat nykyisen 
oikeuskäytännön mukaan artiklassa tarkoitet
tuja asioita. 

Euroopan yhteisön oikeus 

Euroopan yhteisön oikeudessa ei ihmis- ja 
perusoikeuksia ole pyritty suojaamaan yh
teisön omalla kattavalla säännöstöllä, vaan 
oikeusturvan antaminen jäsenvaltiossa kuu
luu kansallisille viranomaisille. Tässä tehtä
vässä ne noudattavat kansallisia toimivalta
ja menettelysäännöksiä ottaen kuitenkin huo
mioon yhteisön oikeuden sisältämät vaati
mukset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

9 a §. Yleisperusteluissa selostettu säänte
ly, joka koskee puolustusvoimien virkamie
hen siirtymisvelvollisuutta, ehdotetaan siir
rettäväksi asetuksesta lain tasolle. 

Kuten yleisperusteluissa todetaan, puolus
tusvoimien tehtävien tehokkaan hoitamisen 
kannalta on tarpeellista, että virkamies voi
daan määrätä siirtymään toiseen virkaan tai 
tehtävään silloin, kun se on tarpeen tehtävi
en hoidon tai asianomaisen palveluksen 
asianmukaista järjestelyä varten. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta
vaksi säännös siirtopäätöksestä ilmoittami
sesta henkilölle, jota se koskee. 

Kuten yleisperusteluissa selostetaan, muu
toksenhakujärjestelmä ei ole helposti sovitet-

tavissa yhteen korostettua tehokkuutta edel
lyttävän sotilaallisen hallinnon kanssa. Halli
tusmuodon 16 §:ssä säädetyn perusoikeuden 
turvaamiseksi ehdotetaan kuitenkin, että pal
veluspaikkakunnan muuttumiseen johtavaan 
siirtopäätökseen olisi oikeus hakea muutosta 
hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tehok
kuusvaatimuksen täyttämisen turvaamiseksi 
siirtopäätöstä olisi kuitenkin noudatettava, 
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määräisi. 

Yleisperusteluissa selostetuilla syillä puo
lustusvoimien virkamiehen velvollisuutta 
siirtyä toiseen virkaan tai tehtävään koske
vaan päätökseen liittyvä muutoksenhakukiel
to on edelleen perusteltua säilyttää niissä 
tapauksissa, joissa siirto ei aiheuta viran
tOimituspaikkakunnan muuttumista. 
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2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

3. Säätämisjärjestys 

Kuten yleisperustelujen kohdassa nykytilan 
arviointi todetaan, 9 a §:n ehdotettu valitus
kieltoa koskeva säännös merkitsee puuttu
mista hallitusmuodon 16 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun oikeuteen hakea muutosta. Eh
dotetun sääntelyn voidaan kuitenkin katsoa 
täyttävän ne keskeiset vaatimukset, jotka on 
asetettu perusoikeuksien rajoittamiselle. 

Valituskiellosta ehdotetaan säädettäväksi 
lailla, josta rajoitusten oleellinen sisältö il-

menee. Ehdotettu säännös koskee vain tiet
tyä asiaa ja suppeaa henkilöpiiriä. Se ei siten 
kohdistu kyseisen perusoikeuden ytimeen. 
Säännöksellä turvataan puolustusvoimien 
mahdollisuudet henkilöstöä tarkoituksenmu
kaisesti kohdeotamaila huolehtia sille laissa 
säädettyjen tehtävien täyttämisestä. Sanottua 
valtakunnan turvallisuuteen liittyvää perus
tetta voidaan pitää hyväksyttävänä muutok
senhakuoikeuden rajoitusperusteena. Ehdotus 
ei ole ristiriidassa Suomen kansainvälisten 
velvoitteiden kanssa. 

Edellä mainituista syistä lakiehdotus halli
tuksen käsityksen mukaan voidaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

5 
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Laki 

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 9 a §ja 

4 §:n 1 momentin 3 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat, 9 a § laissa 
759/1986 ja 4 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 490/1992, seuraavasti: 

9a§ 
Puolustusvoimien virkamies on velvolli

nen siirtymään toiseen puolustusvoimien vir
kaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtä
vien hoidon tai asianomaisen palveluksen 
asianmukaista järjestelyä varten. 

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai määrää
minen toiseen tehtävään aiheuttaa virkamie
helle palveluspaikkakunnan muutoksen, asi
anomaiselle on annettava päätöksestä tieto 
vähintään kolme kuukautta aikaisemmin. 

Virkaan siirtämistä tai tehtävään määrää
mistä koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa 

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 

virkamiehen palveluspaikkakunnan muuttu
misen, saa hakea muutosta siten kuin hallin
tolainkäyttölaissa (586/ 1996) säädetään. Pää
tös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä teh
dystä valituksesta huolimatta, jollei muutok
senhakuviranomainen toisin päätä. Virkaan 
siirtämistä tai tehtävään määräämistä koske
vaan päätökseen, joka ei aiheuta palvelus
paikkakunnan muuttumista, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

PuolustusministeriAnneli Taina 
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Liite 

Laki 

puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan puolustusvoimista 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (402/1974) 9 a §ja 

4 §:n 1 momentin 3 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, sellaisina kuin ne ovat, 9 a § laissa 
759/1986 ja 4 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 490/1992, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9a§ 
Puolustusvoimien virkamiehen velvollisuu

desta siirtyä toiseen virkaan tai tehtävään 
säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

9a§ 
Puolustusvoimien virkamies on velvolli

nen siirtymään toiseen puolustusvoimien vir
kaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtä
vien hoidon tai asianomaisen palveluksen 
asianmukaista järjestelyä varten. 

Jos siirtäminen toiseen virkaan tai määrää
minen toiseen tehtävään aiheuttaa virkamie
hen palveluspaikkakunnan muuttumisen, asi
anomaiselle on annettava päätöksestä tieto 
vähintään kolme kuukautta aikaisemmin. 

Virkaan siirtämistä tai tehtävään määrää
mistä koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa 
virkamiehen palveluspaikkakunnan muuttu
misen, saa hakea muutosta siten kuin hallin
tolainkäyttölaissa (58611996) säädetään. Pää
tös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä teh
dystä valituksesta huolimatta, jollei muutok
senhakuviranomainen toisin päätä. Virkaan 
siirtämistä tai tehtävään määräämistä koske
vaan päätökseen, joka ei aiheuta palvelus
paikkakunnan muuttumista, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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