
JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoustilassa (os. Jämijärventie 22 B) 
maanantaina 27.9.2021 kello 19.00.  
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
35 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
36 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
37 § Osavuosiraportti 1.1. – 30.6.2021 
38 § Palkkiosäännön tarkistaminen 
39 § Talousarvion investointiosan muuttaminen 
40 § Uuden konserniohjeen hyväksyminen 
41 § Kunnanhallituksen lausunto valtuustolle vuoden 2020 
arviointikertomuksesta 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 1.10.2021 kello 8.30 - 10.30. 

  
  

Jämijärvellä 21.9.2021 
   
 Timo Sorvali 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
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Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
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 Paikka ja pvm 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Kunnanvaltuuston puheenjohtajalle annetut aloitteet: 
 
- Valtuutettu Satu Jokela jätti Satu Jokelan ja Miia Sjömanin 

allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Valtuustoaloite 
viestintästrategian luomisesta kuntaamme 

- Valtuutettu Miia Sjöman jätti Satu Jokelan, Maarit Rantasen ja Miia 
Sjömanin allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Nuorten 
vaikuttajaryhmälle läsnäolo- ja puheoikeus kunnanvaltuustoon 

- Valtuutettu Miia Sjöman jätti Satu Jokelan, Maarit Rantasen ja Miia 
Sjömanin allekirjoittaman valtuustoaloitteen: Nuorten 
vaikuttajaryhmälle suora aloiteoikeus valtuustolle. 

 

35 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

21.9.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä 
23.9.2021. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille 
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 21.9.2021.   

 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
 
 
 
 
 

36 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Lassi 

Koivunen ja Samuli Kujansuu. 
 
 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
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Kunnanhallitus 106 § 30.8.2021 

37 §  OSAVUOSIRAPORTTI 1.1. – 30.6.2021 

 

KH 106 §  Hallintokunnat ovat valmistelleet osavuosiraportin koskien talousarvion 
toteumaa ensimmäiseltä puolelta vuodelta. 

 
Kunnan toimintakate on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen   
-5 190 433,22 euroa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan se oli  
-5 229 914,00 euroa. Toimintatuotot (341 493,47 euroa) ovat kertyneet 
suunnitellusti, kun otetaan huomioon suuren osan myyntituottoihin 
vaikuttavasta laskutuksesta toteutuvan vasta loppuvuonna. 
Toimintakulujen (-5 531 926,69) toteuma talousarvioon verrattuna on 
45,30 %. Talousarviossa arvioiduista verotuloista on toteutunut 51,38 
% eli 3 199 736,99 euroa. Myös valtionosuudet ovat toteutuneet 
talousarvion mukaisesti kertymän ollessa 2 731 314,00 euroa eli 50,61 
%:a arvioidusta.  
 
Investointimenoihin on talousarviossa varattu 4 935 00,00 euroa ja 
niistä on toteutunut 1 878 185,96 euroa.  
 
Talousarviolainaa on nostettu talousarvion mukaisesti 9 500 000,00. 
Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 746 070,00 euroa. 
Kuntatodistuslainoja on 1 000 000 euroa. 
 
Osavuosiraportti on liitteenä 106.1. 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 
4943 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus merkitsee osavuosiraportin 1.1. – 30.6.2021 tiedokseen 
ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 

 
KV 37 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1.1. – 30.6.2021 tietoon 
saaduksi. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
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Kunnanhallitus 115 § 13.9.2021 

38 § PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 

 
KH 115 § Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi palkkiosääntöjen muutoksia 

14.6.2021 kokouksessaan (§ 17). Tehtyjen muutosten lisäksi on 
aiheellista korottaa myös vaalilautakunnan ja –toimikunnan palkkioita. 
 
Liite: Voimassa oleva palkkiosääntö. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vaalilautakunnan ja -
toimikunnan puheenjohtajan toimituspäivältä maksettavia palkkioita 
korotetaan 60 eurosta 90 euroon ja jäsenten vastaavia palkkioita 40 / 
50 eurosta 70 euroon. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 

 
KV 38 §  
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 

 
Kunnanvaltuusto päättää, että vaalilautakunnan ja -toimikunnan 
puheenjohtajan toimituspäivältä maksettavia palkkioita korotetaan 60 
eurosta 90 euroon ja jäsenten vastaavia palkkioita 40 / 50 eurosta 70 
euroon. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
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Kunnanhallitus 118 § 13.9.2021 

39 §  TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTTAMINEN 

 
KH 118 §  Jämijärven Lämpö Oy on halukas tuomaan hakelämmöllä tuotetun 

kaukolämmön myös kunnan omistaman Kiinteistö Oy Raharinteen 
rakennukseen, jossa nykyisellään on mm. kirjasto. Itse 
kirjastotoiminnan osalta on mahdollista, että toiminta siirtyy 
tulevaisuudessa koulun ja varhaiskasvatuksen käyttöön 
rakennettavaan uudisrakennukseen. Kunnan kiinteistöjä jäänee pois 
käytöstä tulevaisuudessa ja myös kirjastorakennukseen kohdistuvan 
investoinnin pitäisi olla hyvin perusteltu. Kunnanhallitus voi 
toimivaltansa puitteissa päättää kaukolämpöön siirtymisestä, mutta 
talousarviossa tulee olla investointimääräraha. Alustavan tiedon 
mukaan liittymismaksu kirjastokiinteistön osalta olisi 16 000 euroa ja 
lämmönvaihdinasennuksen arvo arviolta 6 000 euroa. Liittymismaksu 
on muodollisesti katsoen palautettava erä, mutta tyypillisesti liittymän 
purkamiseen aiheuttamat kustannukset kuluttavat liittymismaksut 
kokonaankin. 
 
Ko. rakennusta lämmitetään nykyisellään öljyllä, joten arvioitu 
vuotuinen säästö reilun 10 000 litraa kuluttavan rakennuksen 
lämmittämisestä kaukolämmöllä, jossa hukkalämmön osuus jää 
tuottajan kustannukseksi, on n. 2 500 euroa. Kun liittymismaksu 
lasketaan mukaan takaisinmaksuaikaa ajateltaessa, täytyy 
rakennuksella olla käyttöä lähes 9 vuotta, jotta investointi on mielekäs. 
Kunnanhallituksen harkittavaksi tulee, onko rakennukselle käyttöä ja 
millaisia korjaustoimia rakennuksen pitkän aikavälin käyttö edellyttää. 
Talousarvion investointiosan muutosta ei ole pidettävä tämän johdosta 
liittymän ottamiseen velvoittavana, vaan sen mahdollistavana 
päätöksenä. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 
 

Kunnanjohtajan päätösehdotus: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että talousarvion 2021 
investointiosaan lisätään 25 000 euroa lämmitysinvestointeihin. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 

 
KV 39 §  

 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto päättää, että talousarvion 2021 investointiosaan 
lisätään 25 000 euroa lämmitysinvestointeihin. 
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Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 Matti Peurala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja 
päätöksenteon ajaksi. Eveliina Kuuskoski toimi hänen varajäsenenään. 

 _____ 
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 Kunnanhallitus 119 § 13.9.2021 

40 § UUDEN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN 

 
KH 119 § Kuntalain 47 §:ssä käsitellään kunnan omistajaohjausta ja 

konserniohjetta: 
  
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön 
toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. 
Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava 
huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja 
liiketoiminnan asiantuntemus. 
Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin 
osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. 
Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja 
ohjauksesta; 
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan 
järjestämisestä; 
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden 
tietojensaantioikeuden turvaamisesta; 
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen 
päätöksentekoa; 
5) konsernin sisäisistä palveluista; 
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä; 
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 
  
Konserniohjeen päivittämistä on jo muutaman vuoden ajan edellytetty 
tilintarkastuksen yhteydessä ja voimassa oleva konserniohje ei 
riittävästi vastaakaan kaikkiin kuntalaissa mainittuihin kohtiin. 
Esitettävässä konserniohjeessa on kiinnitetty huomiota yksiselitteisiin 
rajoihin esimerkiksi kunnan kannan hankkimisessa ja muissa 
vastuissa. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 25 §:n mukaan kunnanhallitus 
vastaa konserniohjeen valmistelusta valtuustolle. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen mukaisen konserniohjeen 

hyväksymistä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 
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KV 40 §   
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 

 
Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen konserniohjeen. 
 

Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
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  Kunnanhallitus 120 § 13.9.2021 

41 § KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2020 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

 
KH 120 § Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan  

  
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat; 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden 
tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä 
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa 
on kattamatonta alijäämää; 
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen 
yhteensovittamisesta; 
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 
valtuustolle tiedoksi; 
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi 
hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi. 
  
Jämijärven kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan 
tehtäviin on lisäksi: 
  
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä 
muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä 
tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi 
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, 
jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon 
hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja 
sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
  
Tarkastuslautakunnalle ei ole annettu toimivaltaa muihin tehtäviin eikä 
sillä ole yleistoimivaltaa tehdä esityksiä kunnanvaltuustolle. 
 
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta 
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. 
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin 
arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5 §). Kunnanvaltuusto on 
käsitellyt arviointikertomuksen kokouksessaan 21.6. § 14 ja päättänyt 
pyytää kunnanhallitukselta kuntalain 121.5 §:n mukaisen lausunnon 
syyskuun 2021 loppuun mennessä. 
 
Arviointikertomus on liitteenä 120.1.  
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Arviointikertomuksessa on erittäin olennainen virheellisyys liittyen 
koronakompensaatioihin. Arviointikertomuksessa väitetään, että 
kunnan positiivinen tulos on yksinomaan koronatukien vaikutusta. 
Talousarviossa vuodelle 2020 oli ennakoitu, että valtionosuuksia 
saataisiin 5,35 miljoonaa euroa, kun toteuma oli 5,78 milj. euroa. 
Tämän lisäksi koronatueksi voidaan laskea yhteisöveron jako-osuuden 
muutos, joka lähinnä kompensoi korona aiheuttamia menetyksiä ja joka 
jää suuruudeltaan 100 000 euron suuruusluokkaan vaikutukseksi. 
Arviointikertomuksessa esitetty näkemys siitä, että koronatukia olisi 
ollut 1,2 miljoonaa euroa, on perusteeton. 
 
Vuodesta 2020 vuoteen 2021 kunnan toimintakate eli nettomenot 
pienenivät yli kolmella prosentilla. On ilmeistä, että kunnan tulokseen 
on vaikuttanut myös menojen lasku. Toimintakate kuvaa 
toimintamenojen ja toimintatulojen erotusta, eivätkä siihen vaikuta 
valtionosuudet tai verotulot tai niiden koronakompensaatiot. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
  
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että  
  

1. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen selvityksen 
tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta 
2. Kunnanvaltuusto huomauttaa tilintarkastajalle, että tilintarkastajalla 
on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että arviointikertomus ei sisällä 
merkittäviä virheellisyyksiä ja tarvittaessa puuttua ilmeisiin epäkohtiin 
tarkastuslautakunnan työskentelyssä. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 

 
 

KV 41 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto  
1. merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen selvityksen 

tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta 
2. huomauttaa tilintarkastajalle, että tilintarkastajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, että arviointikertomus ei sisällä 
merkittäviä virheellisyyksiä ja tarvittaessa puuttua ilmeisiin 
epäkohtiin tarkastuslautakunnan työskentelyssä.  

 
Käsittely: Miia Sjöman ehdotti, että valtuusto hyväksyy päätöksenään vain 

kunnanhallituksen päätösehdotuksen kohdan 1. 
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Päätös:  Miia Sjömanin tekemä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 _____ 
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KUNNALLISVALITUSOHJEET 
 

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 38, 39, 40 haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta: 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tämä 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.9.2021 yleisessä tietoverkossa 
Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 
 
 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.  
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Postiosoite: PL 32, 20101 Turku    
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku  
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42414 
Puhelinnumero: 029 56 42410 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. 

 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa 
tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 
sähköpostiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos 
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 

 
Valitukseen on liitettävä: 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan 
kirjaamosta. 
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi   
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi  
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  
 

Muutoksenhakukielto 
 
 Pykälät: 35, 36, 37, 41 
 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan 
valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 


