1/8

15.12.2020
EOAK/6795/2019
Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen
Esittelijä: Esittelijäneuvos Minna Verronen

KOTIKÄYNNISTÄ ILMOITTAMINEN JA KIRJALLISEEN
PALAUTTEESEEN VASTAAMINEN

1 KANTELU
Kantelija arvostelee kaupungin vammaispalveluiden viranhaltijoiden
menettelyä kotikäynnillä 19.11.2019. Hänen mukaansa kotikäynti toteutettiin hyvien tapojen vastaisesti ennalta ilmoittamatta eikä käynnin
syytä ollut kerrottu hänelle etukäteen.
Kantelijan mukaan sosiaalityöntekijä oli kertonut kotikäynnin jälkeen
käydyssä puhelinkeskustelussa, että käynnillä arvioitiin hänen lapsensa henkilökohtaisen avun lisätuntien tarvetta tulevan Thaimaan
matkan aikana eikä käynti liittynytkään hänen omaishoitajuuteensa,
kuten hän oli luullut.
Kantelija koki, että viranhaltijat käyttivät tapaamisessa/kotikäynnillä
asemaansa väärin, kohtelivat häntä epätasa-arvioisesti, epäkunnioittavasti ja epäammattimaisesti sekä hyvien tapojen vastaisesti. Lisäksi viranhaltijoilla oli kantelijan mukaan median kautta saatuja ennakkoasenteita perhettä kohtaan.
Kantelusta ilmenee (sähköpostiviestiketjusta), että kantelija oli soittanut vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle kotikäynnin jälkeen seuraavana päivänä ja kertonut kokemuksistaan liittyen kotikäyntiin. Kantelija
ilmoitti lähettäneensä kaupungin vammaispalveluille kirjelmän tapahtuneesta aiemmin (22.11.2019) ennen kuin toimitti kantelun asiasta oikeusasiamiehelle.

2 SELVITYS
Alustava selvitys
Tämän asian esittelijä oli puhelimitse yhteydessä vammaispalveluiden
sosiaalityöntekijään 8.1.2020 saadakseen tietoa siitä, oliko kantelijalle
jo vastattu hänen kirjalliseen yhteydenottoonsa.
Sosiaalityöntekijän mukaan kantelijalle ei ollut vastattu vielä hänen antamaansa palautteeseen kirjallisesti, mutta asiaa oli käsitelty ja mietitty
sitä, miten asiakaspalvelutilanteessa olisi mahdollisesti voitu toimia toisella tavalla. Sosiaalityöntekijän mukaan hän oli pyytänyt kantelijaa toimittamaan kirjallisesti puhelimessa esittämänsä kokemuksensa, jotta
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esimies voisi käydä palautteen läpi yhdessä työntekijöiden kanssa.
Kantelun ja asiassa saadun alustavan selvityksen johdosta oikeusasiamies päätti pyytää kaupungin perusturvatoimen vammaispalveluiden esimieheltä selvitystä siltä osin, kun asiassa oli kyse vastaamisesta kantelijan kirjalliseen yhteydenottoon. Lisäksi kotikäyntiin osallistuneilta viranhaltijoilta pyydettiin selvitystä siltä osin, kun asiassa oli
kyse 19.11.2019 toteutetusta kotikäynnistä. Selvityksessä pyydettiin ilmoittamaan, mikäli kantelijalle on sittemmin annettu hänen palautteeseensa kirjallinen vastaus. Selvitystä pyydettiin 6.3.2020 mennessä.
Kantelun ja selvityspyynnön johdosta kaupungin vs. vanhus- ja vammaispalvelujohtaja antoi selvityksen 26.2.2020, jonka liitteenä oli kotikäynnin tehneiden vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä ja kehitysvammapalveluiden palveluohjaajan yhdessä antama selvitys
26.2.2020 (liitteinä).
Pyydetyt selvitykset saapuivat eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan 19.5.2020 vasta sen jälkeen, kun eduskunnan oikeusasiamiehen
kanslian notaari oli 18.5.2020 erikseen ilmoittanut perusturvatoimelle,
että pyydettyä selvitystä ei ollut saatu määräajassa.
Kaupungin hallintosihteerin mukaan perusturvatoimen hallinnossa on
alkuvuodesta 2020 hoidettu hallintosihteerin työtehtävät sijaisjärjestelyin. Kyseinen selvityspyyntö oli kirjattu saapuneeksi ja toimitettu valmistelijoille. Asiaa valmistelleet viranhaltijat olivat 26.2.2020 toimittaneet lausunnon liitteineen perusturvatoimen kirjaamoon. Aineisto oli
kuitenkin jäänyt hallintosihteerin mukaan kirjaamatta ja lähettämättä
eteenpäin. Hallintosihteeri pahoitteli viivästystä ja siitä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
3 RATKAISU
3.1 Kotikäynti
Selvitys
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän ja kehitysvammapalveluiden
palveluohjaajan antaman yhteisen selvityksen mukaan kantelijan lapsen lomamatkaa koskevassa hakemuksessa oli tullut esille lapsen toimintakyvyssä tapahtuneita muutoksia. Hakemuksessa olleiden uusien
tietojen johdosta vammaispalveluissa pidettiin tarpeellisena saada lisäselvitystä asiakkaan (lapsen) toimintakyvystä ja hänen tarpeistaan tapaamalla asiakas ja hänen huoltajansa. Tämän vuoksi he sopivat ajan
kotikäynnistä kantelijan luona yhdessä omaishoidontuesta vastaavan
asiakasohjaajan kanssa. Postilakosta johtuen oli myös sovittu, että kotikäynnin yhteydessä haetaan henkilökohtaisesti kantelijan allekirjoitus
henkilökohtaisen avustajan palkan maksuun liittyvään valtakirjaan.
Tästä asiasta asiakasta oli selvityksen mukaan informoitu erillisellä kirjeellä ja kantelija kertoikin tapaamisessa olevansa tietoinen tästä.
Selvityksen mukaan asiakasohjaaja oli ilmoittanut kantelijalle jäävänsä
pois kotikäynniltä sairastumisensa vuoksi puhelimen tekstiviestillä
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kaksi tuntia ennen puheena olevaa kotikäyntiä. Tähän viestiin kantelija
oli myös selvityksen mukaan vastannut.
Saadussa selvityksessä myönnettiin, että sosiaalityöntekijän ja palveluohjaajan kotikäynnistä ei ollut informoitu kantelijaa. Kantelijan todettiin kuitenkin päästäneen heidät kotiinsa.
Kotikäynti oli selvityksen mukaan tehty nimenomaan asiakkaan ja
tässä tapauksessa huoltajan kuulemiseksi ja asian selvittämiseksi yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Tarkoituksena ei ole ollut arvostella kantelijaa tai vähätellä kantelijan lapsen vammaisuutta. Tarkoituksena ei ollut myöskään missään tapauksessa ollut toimia kantelijaa
vastaan tai vaikeuttaa hänen elämäänsä.
Kotikäyntiin osallistuneiden viranhaltijoiden selvityksessä käytiin läpi
keskustelun sisältöä kotikäynnillä. Selvityksen mukaan viranhaltijat ilmaisivat kotikäynnin aluksi tapaamisen tarkoituksen ja sen, miksi tietoja tarvitaan. Tämä oli kuitenkin jostain syystä jäänyt selvityksen mukaan kantelijalle epäselväksi. Tältä osin selvityksen antajat ilmoittivat,
että heidän olisi pitänyt ehkä olla vielä huolellisempia ja tarkistaa, että
kantelija on ymmärtänyt, miksi tietoja tarvitaan.
Selvityksessä kiistettiin kantelussa esitetyt väitteet virkavirheestä, tai
virka-aseman väärinkäytöstä. Selvityksen mukaan asiassa oli toimittu
puolueettomasti eikä asiakasta tai hänen perhettään ollut asetettu epätasa-arvoiseen asemaan. Selvityksen mukaan kantelija oli pyytänyt
vammaispalveluiden sosiaalityöntekijää lukemaan hänen kirjoittamaan
blogia ja hän oli siihen tutustunut, mutta ei siinä tarkoituksessa, että
sieltä kerättäisiin tietoja asiakkaasta. Tietoa ei selvityksen mukaan kerätä tämän tyyppisistä lähteistä ja sosiaalityöntekijä kiisti muodostaneensa tämän blogin tai minkään muunkaan seikan osalta ennakkokäsitystä asiakkaasta tai hänen perheestään.
Lainsäädäntö
Sosiaalihuoltolain 30 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä hänen ihmisarvoaan
loukata. Sosiaalihuoltoa koskevia päätöksiä ja ratkaisuja tehtäessä ja
sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Asianosaisen on
puolestaan esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asiakkaan
on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000, jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki) 4 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää
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sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava muun muassa siten, että hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.
Saman lain 5 §:n mukaan sosiaalihuollon henkilöstön on selvitettävä
ymmärrettävällä tavalla sosiaalihuollon asiakkaalle hänen oikeutensa
ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset samoin kuin muut seikat, joilla on merkitystä hänen asiassaan. Hallintolain 9 §:n mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.
Sosiaalihuollon asiakaslain 12 §:ssä on säädetty asiakkaan velvollisuudesta antaa sosiaalihuoltolain tarkoittamalle toimielimelle ne tiedot,
joita toimielin tarvitsee sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa. Toisaalta sosiaalihuollon asiakaslain 13 §:n mukaan asiakkaalla
on oikeus saada tietää, miksi ja mihin häneltä pyydettyjä tietoja tarvitaan.
Arviointi
Saamassani selvityksessä viranhaltijat myönsivät, että kotikäynnistä,
sellaisena kuin se oli toteutunut 19.11.2019, ei ollut sovittu yhdessä
kantelijan kanssa. Kantelukirjelmästä ilmeni, että asiakasohjaaja oli
kertonut kantelijalle kahta tuntia ennen kotikäyntiä käynnille osallistuvien viranhaltijoiden nimet, mutta kotikäynnin varsinainen tarkoitus ei
ilmeisestikään ollut tullut tuolloin esille, vaan siitä kerrottiin selvityksen
mukaan kantelijalle vasta kotikäynnin aikana. Pidän tapahtunutta laiminlyöntiä moitittavana. Lisäksi olen selvityksen antaneiden kanssa
samaa mieltä siitä, että heidän olisi pitänyt varmistaa kotikäynnillä, että
kantelija varmasti ymmärtää sen, mistä asioista kotikäynnillä oli kyse.
Tapahtuneen johdosta kiinnitän lisäksi kaupungin perusturvatoimen
huomiota vastaisuuden varalle siihen, että perustuslain 21 §:n mukaan
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti. Asian
asianmukaiseen käsittelyyn kuuluu asiakkaan yksityisyyden kunnioittaminen siten, että viranhaltijat sopivat kotikäynnistä etukäteen yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin on sovittava yhdessä myös siitä, keitä
viranhaltijoita kotikäynnille osallistuu ja miksi.
Saamassani selvityksessä vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä ja
kehitysvammapalveluiden palveluohjaaja kiistivät kantelijan väitteet
virkavirheestä ym. kotikäynnin aikana. Heidän selvityksestään käy ilmi
asian taustaa ja kotikäynnillä esiin nostettuja asioita.
Kantelijan kokemus kotikäynnistä ja asiassa saatu selvitys viranhaltijoiden toimintaa koskevalta osin ovat ristiriidassa keskenään.
Totean, että viranhaltijan käyttäytyminen asiakasta kohtaan on ennemminkin työnjohdollinen asia kuin laillisuusvalvojan tehtävään kuuluva
asia. Kotikäynnin aikana käytyjen keskustelujen sävystä ja sisällöstä
on kirjallisen kantelukäsittelyn keinoin vaikea saada objektiivista selvitystä.
Selvityksen mukaan kotikäynnin jälkeen kantelijan puhelimitse
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tapahtuneen yhteydenoton (20.11.2019) jälkeen kehitysvammapalveluiden palveluohjaaja oli saatuaan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä tiedon kantelijan puhelinsoiton sisällöstä (kantelija oli kokenut
erityisesti palveluohjaajan menettelyn epäasiallisena), heti lähettänyt
kantelijalle sähköpostiviestin, jossa hän oli pahoitellut tapahtunutta ja
kantelijalle aiheutunutta mielipahaa.
Pidän asianmukaisena sitä, että palveluohjaaja oli jo itse arvioinut kotikäynnin kulkua ja reagoinut siihen pahoitellen.
Saamani selvityksen ja kantelun perusteella katson, että asiassa ei ole
tältä osin tullut ilmi sellaista, joka antaisi minulle laillisuusvalvojana aihetta enempiin toimenpiteisiin.
3.2 Asiakkaan antaman palautteen käsittely
Vs. vanhus- ja vammaispalvelujohtajan antaman selvityksen mukaan kantelija oli lähettänyt sähköpostin 22.11.2019 mm. kotikäynnin
suorittaneille viranhaltijoille (vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle ja
palveluohjaajalle) koskien viranhaltijoiden asiakkaan kotiin tehtyä palveluntarpeen arviointikäyntiä 19.11.2019, mutta esimiehille viestiä ei
ollut lähetetty.
Sähköpostia ei ollut vanhus- ja vammaispalvelujohtajan selvityksen
mukaan mielletty muistutukseksi, vaan jälkikäteen annetuksi asiakaskohtaamisen ja asiakaskokemuksen palautteeksi. Palveluohjaaja ja
hänen esimiehensä olivat sopineet, että viestin asiasisältö käsitellään
seuraavassa vammaispalvelun tiimissä. Tiimi kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa, mutta se ei kuitenkaan kokoontunut tiimin kehittämispäivän vuoksi joulukuussa 2019.
Selvityspyyntö oikeusasiamiehelle 25.11.2019 vireille tulleeseen kanteluun käsiteltiin selvityksen mukaan vammaispalvelun tiimin kokouksessa vasta 30.1.2020.
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän ja kehitysvammapalveluiden palveluohjaajan yhteisen selvityksen mukaan kantelija oli
soittanut 20.11.2019 vammaispalveluiden sosiaalityöntekijälle ja kertonut pahoittaneensa mielensä kotikäynnin johdosta. Kantelija oli selvityksen mukaan halunnut antaa palautetta tapahtuneesta ja toivoi asian
käsittelyä kaupungin vammaispalveluissa. Sosiaalityöntekijä oli tuolloin pyytänyt kantelijaa toimittamaan palautteen myös kirjallisesti, jotta
asia voitaisiin paremmin käsitellä vammaispalveluissa. Tarkoituksena
selvityksen mukaan oli, että palaute käsitellään vammaispalvelun tiimissä ja tämän jälkeen asiasta annetaan kantelijalle kirjallinen muistio,
joka käydään hänen kanssaan vielä suullisesti läpi.
Selvityksen mukaan kantelija toimitti sähköpostin 22.11.2019 kotikäynnillä oleville työntekijöille, jolloin marraskuun vammaistiimin palaveri oli
jo pidetty. Joulukuussa ei pidetty palaveria, joten asiaa oli tarkoitus käsitellä tammikuun tiimipalaverissa. Koska selvityspyyntö eduskunnan
oikeusasiamiehen kansliasta tuli kuitenkin ennen kyseistä palaveria, ei
kantelijalle annettu tästä syystä kirjallista selvitystä.
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Arviointi
Tämän asian esittelijä oli tiedustellut sosiaalityöntekijältä kantelijan antaman palautteen käsittelyvaihetta tilanteessa, jolloin kantelijan lähettämän palautteen käsittely oli jo kestänyt 7 viikkoa.
Sosiaalihuollon asiakaslain 23 §:n mukaan sosiaalihuollon laatuun tai
siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus
tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai
sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava
kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeen mukaan kohtuullinen aika tarkoittaa 1-4 viikkoa. Myös ylimpien laillisuusvalvojien
valvontakäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty noin kuukautta
tavanomaisissa muistutusasioissa.
Saamani selvityksen mukaan kantelijan lähettämään sähköpostiviestiin, jonka hän oli siis lähettänyt sosiaalityöntekijän pyynnöstä, ei ollut
vastattu lainkaan, koska sama asia oli käsittelyssä oikeusasiamiehen
kansliassa. Asiaa ei myöskään ollut käsitelty yleensä kerran kuukaudessa kokoontuvassa vammaistiimissä, koska seuraava kokous olisi
ollut vasta tammikuun lopussa 2020 ja tuolloin oli myös käsiteltävänä
oikeusasiamiehen selvityspyyntö.
Katson perusturvatoimen vammaispalveluiden laiminlyöneen vastata
kantelijan palautteeseen, johon hän oli selkeästi odottanut vastausta.
Menettelyn arvioinnissa on merkitystä sillä, että kantelija oli kirjoittanut
kokemuksensa kotikäynnistä vielä sen jälkeen, kun palveluohjaaja oli
jo pyytänyt anteeksi omalta osaltaan sitä, että hänen tarkoituksenaan
ei ollut vähätellä perheen ja lapsen haasteita kotikäynnillä (kantelukirjelmästä ilmeni palveluohjaajan viestin tarkka sisältö kantelijalle).
Käsitykseni mukaan kantelijan palaute olisi voitu käsitellä sisältönsä
perusteella sosiaalihuollon asiakaslain tarkoittamana muistutuksena
huolimatta siitä, ettei sitä ei ollut lähetetty suoraan esimiehelle. Joka
tapauksessa kantelijan kirjallisesti esittämä asiakaspalvelukokemus
olisi nähdäkseni tullut käsitellä esimiehen johdolla mahdollisimman nopeasti ja hänelle olisi tullut antaa siihen kirjallinen vastaus huolimatta
siitä, että kantelija oli kirjoittanut samassa asiassa myös valvovalle viranomaiselle tai että vammaistiimin palaveri ei toteutunutkaan joulukuussa. Mikäli kantelijan yhteydenottoon olisi vastattu kohtuullisessa
ajassa hänelle kirjeitse, olisi tästä vastauksesta voitu liittää jäljennös
oikeusasiamiehelle lähetettävään selvitykseen.
Tapahtuneen johdosta kiinnitän kaupungin perusturvan huomiota siihen, että asiakkaiden lähettämien kirjeiden, kuten asiakaspalautteiden
ja muistutusten, käsittelyn tulisi sujua joustavasti, helposti ja kohtuullisessa ajassa.
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3.3 Omavalvontasuunnitelma ja selvityksen toimittaminen oikeusasiamiehelle
Olin selvityspyynnössäni pyytänyt kaupungin perusturvatoimea toimittamaan jäljennöksen kaupungin perusturvatoimen (vammaispalveluiden) omavalvontasuunnitelmasta.
Hallintosihteerin mukaan omavalvontasuunnitelmaa ei ollut alun perin
epähuomiossa toimitettu. Hänen mukaansa kaupungin perusturvatoimessa on eri toimintayksiköillä voimassa olevat omavalvontasuunnitelmat, mutta toimialalla tai sen tehtäväalueilla ei niitä ole. Toimintaa
näiltä osin ohjaa kaupungin hallintosääntö sekä kaupungin voimassa
oleva sisäisen valvonnan ohje, joista hallintosihteeri toimitti jäljennökset tänne.
Totean, että sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47 §:n 1 momentin mukaan
sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon
laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava
säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.
Pykälän 2 momentin mukaan omavalvontasuunnitelman sisällöstä,
laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut pykälässä mainittua asetusta. Sen sijaan Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto (Valvira) on
ohjannut toimijoita siten, että sosiaalityössä, kuten vammaispalvelujen
sosiaalityössä ja muissakin palveluissa, otetaan soveltuvin osin käyttöön Valviran omavalvonnan sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva
määräys (1/2014) ja sitä täydennetään kutakin palvelua koskevien lakien velvoitteiden mukaisesti. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja,
johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla sosiaalihuollosta
vastaava toimija valvoo omaa toimintaansa, kuten henkilökunnan toimintaa ja palveluiden laatua.
Tässä tapauksessa perusturvatoimea oli pyydetty liittämään selvitykseensä sen omavalvontasuunnitelma, koska tarkoituksena oli saada
suunnitelmasta tietoa siitä, kenen vastuulla muistutuksiin ja muihin yhteydenottoihin vastaaminen on ja missä ajassa vastaamisen tulee tapahtua.
Kiinnitän kaupungin perusturvatoimen huomiota siihen, että sen tulee
laatia omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden
ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.
Perusturvatoimi toimitti pyydetyn selvityksen siitä erikseen muistutettaessa yli 10 viikon kuluttua määräajan päättymisestä. Lisäksi selvityksessä pyydettyä omavalvontasuunnitelmaa (tai vastaavaa) ei ollut toimitettu selvitysten mukana, vaikka niin oli selvityspyynnössä pyydetty.
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Eduskunnan oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnasta säädetään perustuslaissa. Jotta oikeusasiamies voi toteuttaa hänelle perustuslaissa
asetettua tehtävää valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista, viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien tulee antaa
oikeusasiamiehelle hänen laillisuusvalvontaansa varten pyytämät tiedot ja selvitykset.
Kiinnitän perusturvatoimen huomiota huolellisuuteen sekä selvityspyyntöön vastaamisessa annetussa määräajassa, että pyydettyjen selvitysten lähettämisessä.
4 TOIMENPITEET
Saatan edellä kohdissa 3.1 ja 3.2 esittämäni käsitykset kaupungin perusturvatoimen tietoon. Lisäksi kiinnitän kaupungin huomiota kohdassa
3.3 toteamaani.
Tässä tarkoituksessa lähetän kaupungille jäljennöksen tästä päätöksestäni.

