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§9
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 28.4.2021.

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 10
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan erikseen sovittavana ajankohtana ja se on nähtävänä sen
jälkeen kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan
verkkosivuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sonja Hämäläinen ja Helvi
Valtonen.

Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sonja Hämäläinen ja Sirkku Moisio.
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§ 11
Alueellisen hyvinvointisuunnitelman laadinta vuosille 2021-2024, ikääntyneiden ja
vammaisten hyvinvointi
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet, liite
2 Alueellinen hyvinvointisuunnitelma, tarkemmat tavoitteet, liite
Etelä-Savon ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu
vuosille 2018-2020. Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on
toiminut aktiivisena ydinkokoonpanona hyvinvointikertomuksen laadintavaiheessa ja
myöhemmin suunnitelmaa toteuttavana tahona.
Viimeisin Sote-uudistukseen liittyvä lakiluonnos on annettu lainsäädännön
arviointineuvostolle lokakuun lopulla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevia
kirjauksia on täsmennetty. Arvioitavana olevassa versiossa esitetään, että
hyvinvointialueen on raportoitava asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin
vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä (alue)valtuustolle vuosittain.
Lisäksi hyvinvointialueen on valmisteltava valtuustolle valtuustokausittain alueellinen
hyvinvointikertomus ja -suunnitelma edellä mainituista asioista. Hyvinvointikertomus
ja -suunnitelma on myös julkaistava julkisessa tietoverkossa. Lakiluonnokseen sisältyy
yhteistyövelvoitteita, joiden mukaan hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä yhteistyössä kuntien, muiden julkisten toimijoiden,
yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sekä edistettävä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja
vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Alueellinen hyvinvointisuunnitelmatyö vuosille 2021-2014 käynnistettiin 25.11.2020 ja
on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että on
laadittu luonnosehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja
strategisiksi tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
aloitettu toiminnan suunnan ja toimenpiteiden työstäminen.
Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä on
kokouksessaan 21.4.2021 päättänyt lähettää luonnosehdotukset jatkotarkasteluun
täsmennysten ja lisäehdotusten kirjaamiseksi. Tavoitteena on viimeistellä suunnitelma
kesän aikana ja saattaa uusi laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuuston
päätettäväksi syksyllä uuden valtuustokauden alkamisen ja organisoitumisen jälkeen.
Liitteenä ovat
ehdotus alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteiksi ja strategisiksi
tavoitteiksi vuosille 2021-2024 sekä
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ehdotukset alueellisen hyvinvointisuunnitelman toiminnan suunnaksi ja
toimenpiteiksi vuosille 2021-2024.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää mahdollisista täsmennyksistä ja
lisäehdotuksista alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti erityistä huomiota alueellisen
hyvinvointisuunnitelman 2021-2024 ehdotuksessa seuraaviin asioihin:
Kansalaisopiston opetustilojen ja kuntien liikuntapaikkojen esteettömyyteen
tulee alueen kuntien kiinnittää erityistä huomiota, jotta ikääntyneet ja
vammaiset voisivat niitä palveluja käyttää.
Reissu Ellun pysähdyspaikoista ja aikatauluista tulee ehdottomasti tiedottaa
nykyistä paremmin paikallislehdissä, jotta etenkin iäkkäät ja vammaiset tietäisivät
/osaisivat sen palveluja käyttää ja Reissu Ellun toiminta voitaisiin vakiinnuttaa
alueella. Paikallislehdissä voisi olla Reissu Ellun pysähdyspaikat ja aikataulut
kerran/joka toinen kuukausi.
Tiedoksi
Essoten alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä,
hyvinvointilautakunta
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§ 12
Kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden 2021
kärkitavoitteiden toteutuminen ikääntyneiden ja vammaisten näkökulmasta
PuuDno-2021-17
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Kuntastrategiassa on seuraavat painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet, jotka
erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:
Hyvinvointi-painopiste
Tavoite 1: Onnellinen ja toimintakykyinen kuntalainen
Peruspalvelut turvataan lähipalveluna (sote-palvelut, sivistyspalvelut, tekniset
palvelut).
Tuetaan kuntalaisten hyvinvointia monipuolisilla liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja
kansalaisopiston palveluilla sekä harrastusmahdollisuuksilla.
Toteutetaan hyvinvointibussi-kokeilu haja-asutusalueelle yhteistyössä sote-
palveluiden tuottajan ja kolmannen sektorin kanssa.
Tuodaan luontohoiva-ajattelua (green care)palvelukeskuksen toimintaan.
Ylläpidetään ikäihmisten toimintakykyä.
Tuotetaan laadukkaita vapaa-ajan palveluja haja-asutusalueella.
Tunnistetaan ja tuetaan vähän liikkuvia henkilöitä.
Iäkkäille pariskunnille annetaan huolenpitoapua kotiin jaksamisen tukemiseksi
yhteistyössä sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottajan ja kunnan kanssa.
Tavoite 2: Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun.
Jatkuva vuorovaikutus kuntalaisten kanssa esim. tapahtumien ja
järjestövierailujen kautta.
Kunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa kyläyhdistyksien kanssa ja
kyläyhdistykset mielletään kehittämisen alustoina.
Tavoite 3: Kiusaamiseen puututaan välittömästi.
Toteutetaan kuntalaisille suunnattu ”huolipalvelu”, jossa voi ilmoittaa
kiusaamisepäilystä.
Kuntalaiset ja luottamushenkilöt toimivat aktiivisesti sen puolesta, ettei missään
yhteisössä sallita kiusaamista tai ettei itse kiusaa toisia.
Laatuasuminen-painopiste
Tavoite 3: Asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä
Toteutetaan turvallisuuskartoitus kaikkien liikenneväylien osalta.
Asuinalueiden välittömässä yhteydessä on virkistysalue.
Selvitetään asuinrakennusten saneerausavustuksen käyttöönoton mahdollisuus.
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Kunnalla on turvalliset ja terveet kiinteistöt.
Tavoite 4: Esteetön koti on helposti saatavilla
Jatketaan Kunnon Puumala -hankkeessa toteutettujen kotikartoitusten tekemistä.
Kunnan omistamien vuokra-asuntojen remonttien yhteydessä tarkastellaan
esteettömyyttä.
Hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelmassa on seuraavat painopistealueet
ja tavoitteet, jotka erityisesti koskevat ikäihmisiä ja vammaisia:
Liikuntapalvelut:
Laadukas palvelutuotanto
Liikuntapaikat: käyttäjänäkökulman esiintuominen
Liikunnan tukeminen: kaikkien kuntalaisten kannustaminen liikkumaan,
ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen, laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen
tuottaminen haja-asutusalueella
Kuntalaiset ja monipaikkaiset osallistuvat kunnan palvelujen suunnitteluun
Kansalaisopisto:
Hyvinvointi: kaikki kuntalaiset saavat laadukasta palvelua, koulutustarjontaa
laajasti ja monipuolisesti eri puolilla kuntaa, kuntalaisten osallisuuden,
kohtaamisen ja kuulemisen lisääminen, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ovat
vahvasti läsnä kaikessa toiminnassa
Laatuasuminen: ympäristö- ja kierrätystietoisuuden kasvattaminen
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:
Eri kohderyhmien huomioiminen
Hyvinvointi: monipuolinen kulttuuritarjonta, kirjaston markkinointi, virkistys,
syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden torjunta, osallisuuden lisääminen
Vuoden 2021 kärkitavoitteet ja -toimenpiteet, jotka erityisesti koskevat
ikäihmisiä ja vammaisia:
Kuntalaisten liikunnallisuuden edistäminen liikuntahankkeilla ja tapahtumia
järjestämällä: ”Unelmien liikuntapäivä” tai muu valtakunnallinen teemaviikko,
Kuntoliikuntatapahtumia, Liikunnanohjaajan liikuntaryhmät, Kansalaisopiston
liikuntatarjonta.
Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ikääntyneiden erityisellä huomioimisella
ja kulttuurielämyksiä tarjoamalla eri ikäryhmille: Ikäihmisten huomioiminen
kansalaisopistossa erityisesti liikunnassa, musiikissa ja kädentaidoissa,
Kansalaisopistossa ilmaiset kurssit yli 85-vuotiaille, Kansalaisopistossa etenkin
ikääntyneille lisää yksilöopetusta tietotekniikassa yhteistyössä kunnan
asiakasneuvojan kanssa, Kokoa oma poppoo -retket.
Saimaa Geopark -kohteiden tunnettavuuden lisääminen järjestämällä eri
ikäryhmille retkiä kohteisiin ja tehostetulla viestinnällä: Liikuntapalvelujen retket
ja tapahtumat eri kohderyhmille.
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Kuntalaisten osallisuuden lisääminen kyselyillä, erilaisilla toimintaympäristöä ja
palveluja kehittävillä tilaisuuksilla sekä erilaisia palautemahdollisuuksia
kehittämällä: Kansalaisopistossa palaute- ja kurssitoiveiden kyselyn tekeminen
ainakin opiston ryhmissä, mahdollisesti myös eri järjestöjen tapahtumissa tai
yhdyshenkilöiden avulla.
Syrjinnän ja yksinäisyyden torjunta eri kohderyhmille ja eri puolilla kuntaa
järjestetyillä tapahtumilla ja palveluilla sekä kehittämällä ikääntyneiden
etäyhteyspalveluja: Vanhusten viikko, Ryhmätoimintaa, ”Etäjumppahanke”.
Kestävään kehitykseen panostaminen kierrätysmateriaaleja käyttämällä ja
koulutuksia järjestämällä: Korjausrakentamisen kurssi tai luento yhteistyössä
teknisen toimialan kanssa.
Seniorikotien yhteisöllisyyden lisääminen: yhteisöllisen asumisen edistäminen
senioriasukkaiden osalla, järjestetään Seniorikotien vajaakäyttöisissä
yhteistiloissa teemahetkiä esimerkiksi musiikin, kirjallisuuden, yhteisten
aamiaisten myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää käydä keskustelua, kuinka kuntastrategia,
hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat
toteutuneet ikääntyneiden ja vammaisten osalta.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto kävi keskustelua ja totesi, että kuntastrategia,
hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelma ja vuoden 2021 kärkitavoitteet ovat
toteutuneet pääsääntöisesti hyvin ikääntyneiden ja vammaisten osalta.
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti huomiota seuraaviin kuntastrategiassa oleviin
toimenpiteisiin:
Hyvinvointibussi-kokeilu on toteutunut Reissu Ellun toimintana mutta siitä
tiedottaminen paikkalislehden välityksellä on ollut olematonta.
Laadukkaiden vapaa-ajan palvelujen tuottaminen haja-asutusalueelle on
ongelmallista kokoontumistilojen puutteen vuoksi.
Iäkkäille pariskunnille ei ole vielä saatu järjestymään huolenpitoapua kotiin
jaksamisen tukemiseksi.
Kuntalaisille suunnattua "huolipalvelua" ei ole vielä toteutettu.
Kaikki luottamushenkilöt eivät toimi aktiivisesti kiusaamisen ehkäisyssä ja
syyllistyvät toisten kiusaamiseen.
Lisäksi osaa kuntastrategian, hyvinvointipalvelujen toimeenpano-ohjelman ja vuoden
2021 kärkitavoitteiden toimenpiteistä ei ole voitu toteuttaa koronaepidemian vuoksi.
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§ 13
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020-2022
PuuDno-2021-27
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma, liite
Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä
yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien
kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee
kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.
Ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tarvitaan jatkossa yhä enemmän,
sillä Suomen kansallinen tavoite on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona
mahdollisimman pitkään ja saada sinne tarvitsemansa palvelut. Kotona asumisen
tukeminen on tärkeää sekä ikääntyvän väestön että yhteiskunnan kannalta, sillä se
liittyy sekä asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämisoikeuteen että
tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen.
Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 15 prosenttia, eli noin puoli
miljoonaa. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ja siksi ennakoiviin toimiin on ryhdyttävä
hyvissä ajoin. Ikääntyneiden yksilölliset tarpeet tulee huomioida sekä nykyisiä
asuntoja ja asuinalueita korjattaessa että uusia rakennettaessa.
Ympäristöministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen kolmivuotisen
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman parantamaan ikääntyneiden
asumisoloja.
Ohjelman tavoitteet
Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista
asumisasioissa
Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä
Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen
asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä
asuinalueiden kehittämiseen.
Ohjelmassa tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja
varautumisessa ja asuinolojen ja -ympäristöjen parantamisessa. Valtion toimia
vahvistetaan korjausavustusten suhteen sekä jaetaan ikääntyneiden asumiseen
liittyvää tietoa ja hyviä käytäntöjä muun muassa seminaarien ja muun yhteistyön
kautta.
Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet:
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Ennakointi ja varautuminen
Tuetaan ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
Tuetaan kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin
Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut
Edistetään hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
Edistetään iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja
esteettömyysavustuksen käyttöä
Kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
Parannetaan tehostetun palveluasumisen ratkaisuja
Asuinympäristöt
Kehitetään asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
Tuetaan ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla
Ympäristöministeriö toteuttaa ohjelmaa yhdessä Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA:n, kuntien, kuntayhtymien, Kuntaliiton sekä eläkeläis-, vanhus-,
asunto- ja rakennusalan järjestöjen kanssa. Toimenpideohjelma on osa tulevaa
poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020-2022 on liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tutustua Ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelmaan vuosille 2020-2022 ja antaa mahdollisia kannanottoja ja
toimenpide-ehdotuksia Essoten asiantuntijalle.

Päätös
Vanhus- ja vammaisneuvosto toi esille seuraavia asioita Ikääntyneiden asumisen
toimenpideohjelmasta 2020-2022
Kunnissa on kiinnitettävä enemmän huomiota ihmisen arjen turvallisuuteen (esim.
uunien ja mikroaaltouunien oikealle korkeudelle sijoittelu, palovaroittimen pariston
vaihto, liesivahti, turvapuhelimen käytön opastus)
järjestämällä turvallisuusneuvontaa, tietoiskuja ja luentoja,
antamalla henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta niille, jotka eivät pysty
osallistumaan yleisiin tilaisuuksiin tai eivät omaksu siellä esille tulleita asioita.
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§ 14
Ikäihmisten liikenneturvallisuustilanne Etelä-Savossa ja toimintamalleja kuntiin -tietoisku
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Ikäihmisten tietoisku toimijan materiaali, liite
2 Ikäihmisten tietoisku Liikenneturvan materiaali, liite
Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2021 § 5, että osa vanhus- ja
vammaisneuvoston jäsenistä osallistuu Ikäihmisten liikenneturvallisuustilanne Etelä-
Savossa ja toimintamalleja kuntiin -tietoiskuun perjantaina 19.3.2021 klo 9-10.
Nyt ovat Liikenneturvallisuustoimija ja Liikenneturva lähettäneet kuntaan tietoiskun
materiaalit, jotka ovat liitteenä.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää käydä keskustelua tietoiskun annista liitteenä
olevien materiaalien pohjalta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 15
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Anne Julin
anne.julin@puumala.fi
palvelujohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointiala HALI ry:n kirje, liite
2 Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa, liite
1. Sopiva - Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke, Tiedote 3/2021:
Tiistaina 18.5.2021 klo 9-11 Tuetun päätöksenteon menetelmät ja työkalut -
verkkotapahtuma
Kohti Sopivia palveluja! -kesäseminaari 3.6.2021 klo 9.30-14.00
Roolikarttatyöpajoja:
keskiviikkona 12.5.2021 klo 13-15 Roolikartat yhteisessä käsittelyssä -
yhteisen ymmärryksen löytöretki
maanantaina 17.5.2021 klo 13-15 Ohjeistus ja työvälineet - miten
roolikartat hyödyksi ja työn iloksi
torstaina 27.5.2021 klo 13-15 Toimeenpano - Muutos on mahdollisuus
Tukirinkikokeilu vaikeimmin kehitysvammaisille.
2. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry Vallin uutiskirje 1/2021:
Vallin kuntavaaliteesit paremman vanhuuden puolesta
Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimalla toimintamallilla
tehokkaampaa yhteistyötä
Vanhustyön Trainee lukuina - vaikuttavuutta yksilöiden ja yhteisöjen tasolla: 22
videopuhelua nuorten ja ikäihmisten välillä
Ikäihmiset ja digitaalinen pelaaminen - väylä uuden oppimiseen ja uuteen
yhteisöllisyyteen
3. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry Vallin uutiskirje 2/2021:
Kansalaisjärjestöjen työn ja toiminnan arvostus esiin kuntavaaleissa
Digi arkeen -neuvottelukunnassa voi vaikuttaa
Teknologia voi helpottaa läähehoidon oikeanlaista toteutumista ikääntyneiden
hoivassa
Kansalaisjärjestöakatemia vahvistaa hallinnon ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä
ja vuorovaikutusta
Ajattelijoiden klubin mietteitä kuntapäättäjille: Älkää kohdelko meitä vanhuksina
vaan ihmisinä
4. Hyvinvointiala HALI ry:n kirje vanhusneuvoston jäsenille, Liite 1.
5. Etelä-Savon Järjestöneuvottelukunta YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa, Liite 2.
6. Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkisen kirje ikäihmisille.

Puumala
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7. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla -webinaari 3.6.2021 klo
10-13.15.

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§9, §10, §11, §12, §13, §14, §15
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

