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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lukiokoulutuk-
sen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumat-
katuesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden
koulumatkatuesta annetun lain viittaussään-
nökseen lisättäväksi säännös opintotuen
muutoksenhakulautakunnan toimivallasta tut-
kia lainvoimaisen koulumatkatukipäätöksen
poistamista koskevat hakemukset. Lain muu-
toksenhakua koskeva säännös ehdotetaan yh-
denmukaistettavaksi Kansaneläkelaitoksen
toimialan muiden etuuslakien muutoksenha-
kua koskevien säännösten kanssa.

Koulumatkatukeen oikeutettuja opiskelijoi-
ta koskevaan säännökseen ehdotetaan lisättä-

väksi säännös opiskelijan oikeudesta koulu-
matkatukeen silloin, kun hän on erityisen
painavasta syystä kieltäytynyt koulutuksen
järjestäjän osoittamasta maksuttomasta asun-
tolapaikasta. Lisäksi euro-järjestelmään siir-
tymisen vuoksi koulumatkatuen myöntämi-
sen edellytyksiä ja koulumatkatuen määrää
koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavik-
si siten, että niissä viitattaisiin markkamäärän
sijasta pelkkään määrään.

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

—————

PERUSTELUT

1. Nykyt i la ja ehdotetut muutok-
set

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta an-
nettu laki (48/1997), jäljempänä koulumatka-
tukilaki, tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta
1997. Laissa on itsenäiset säännökset muun
muassa muutoksenhausta ja virheen korjaa-
misesta.

Virheen korjaamista koskevan 10 §:n mu-
kaan Kansaneläkelaitos voi asianomaisen
suostumuksella poistaa virheellisen päätök-
sensä. Säännös vastaa Kansaneläkelaitoksen
toimialan muiden etuuslakien ja hallintome-
nettelylain (598/1982) säännöksiä ja se otet-
tiin lakiin lähinnä selvyyden vuoksi.

Koulumatkatukilain 14 § sisältää viittauk-
sen eräisiin opintotukilain (65/1994) sään-

nöksiin. Sen mukaan koulumatkatukiasioissa
noudatetaan soveltuvin osin opintotukilain
säännöksiä opintotuen toimeenpanosta, tar-
kistamisesta ja keskeyttämisestä, takaisinpe-
rinnästä, itseoikaisusta, lainvoimaisen pää-
töksen oikaisemisesta, tietojen käytöstä, sa-
lassapitovelvollisuudesta, ulosmittaus- ja siir-
tokiellosta sekä rahoituksesta. Koska sään-
nöksen mukaiset menettelyt vastaavat opinto-
tuessa voimassa olevaa käytäntöä, niistä ei
katsottu olleen tarpeen säätää koulumatkatu-
kilaissa erikseen. Koska koulumatkan tuke-
misessa on myös kysymys opintojen tukemi-
sesta, nähtiin luontevana pitää menettelyt yh-
teneväisinä opintotuen kanssa.

Koulumatkatukilain antamisen aikana voi-
massa ollut opintotukilain 31 § koski otsik-
konsa mukaisesti lainvoimaisen päätöksen
oikaisemista. Sen mukaan Kansaneläkelai-
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toksen tuli oikaista opintotukilain nojalla an-
tamansa lainvoimainen päätös, jos se oli pe-
rustunut väärään tai puutteelliseen selvityk-
seen tai oli ilmeisesti lainvastainen. Säännök-
sen mukaan päätös voitiin oikaista sekä asi-
anosaisen eduksi että vahingoksi. Viimeksi
mainittu toimenpide edellytti kuitenkin, että
asianosaiselle varattiin mahdollisuus tulla
asiassa kuulluksi. Hakijan suostumusta pää-
töksen muuttamiseksi ei vaadittu.

Kansaneläkelaitoksen hoitamien etuuslaki-
en muutoksenhakua, itseoikaisua, päätöksen
poistamista ja virheen korjaamista koskevia
säännöksiä yhdenmukaistettiin 1 päivänä
toukokuuta 1997 voimaan tulleilla laeilla
(328—342/1997). Opintotukilakiin lisättiin
muun muassa virheen korjaamista koskeva
31a §. Sen mukaan Kansaneläkelaitos tai
opintotukilautakunta voi asianomaisen suos-
tumuksella poistaa virheellisen päätöksensä
ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perus-
tuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen
selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain so-
veltamiseen. Opintotukilain 31 § muutettiin
yhdenmukaiseksi Kansaneläkelaitoksen toi-
mialan muiden etuuslakien vastaavien sään-
nösten kanssa. Muutetun 31 §:n mukaan, jo-
ka otsikkonsa mukaisesti koskee päätöksen
poistamista, vakuutusoikeus voi Kansanelä-
kelaitoksen tai asianomaisen opintotukilauta-
kunnan esityksestä taikka asianomaisen ha-
kemuksesta poistaa lainvoimaisen päätöksen
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi, jos
päätös perustuu väärään tai puutteelliseen
selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastai-
nen. Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn
edun myöntämisestä tai myönnetyn edun li-
säämisestä, ilmenee uutta selvitystä, Kansan-
eläkelaitos tai opintotukilautakunta voi ai-
emman lainvoimaisen päätöksen estämättä
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai-
sempaa suurempana. Opintotukea koskevaa
lainvoimaista päätöstä ei ole voitu 1 päivästä
toukokuuta 1997 lähtien enää oikaista
opintotuen saajan vahingoksi ilman hänen
suostumustaan, vaan päätöksen oikaiseminen
edellyttää tällöin päätöksen poistamista va-
kuutusoikeudessa.

Voimassa olevan opintotukilain 31 §:n ja
koulumatkatukilain 10 ja 14 §:n mukaan vir-
heellisen koulumatkatukipäätöksen korjaa-
minen etuudensaajan vahingoksi edellyttää

tämän suostumusta. Jos etuudensaaja ei anna
suostumustaan, on ennen virheen korjaamista
haettava virheellisen päätöksen poistamista.
Vakuutusoikeus on muun muassa 9 päivänä
syyskuuta 1998 antamallaan päätöksellä to-
dennut, ettei vakuutusoikeuden toimivaltaan
kuulu koulumatkatukilain nojalla annetun
Kansaneläkelaitoksen päätöksen poistami-
nen.

Koulumatkatukilain 9 §:n mukaan koulu-
matkatukea koskevaan Kansaneläkelaitoksen
päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
muutosta opintotuen muutoksenhakulauta-
kunnalta. Muutoksenhakulautakunnan pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Tarkoituksenmukaisuussyistä viimeisen vali-
tusasteen tulisi ratkaista myös lainvoimaisen
päätöksen poistamista koskevat esitykset.
Tämän vuoksi koulumatkatukilain 14 §:ään
ehdotetaan lisättäväksi säännös opintotuen
muutoksenhakulautakunnan toimivallasta rat-
kaista lainvoimaisen koulumatkatukipäätök-
sen poistamista koskevat esitykset. Samalla
säännöksen sanamuotoa ehdotetaan muutet-
tavaksi voimassa olevaa opintotukilain
31 §:ää vastaavaksi.

Lisäksi koulumatkatukilain muutoksenha-
kua koskevan 9 §:n sanamuotoa ehdotetaan
yhdenmukaistettavaksi muiden Kansaneläke-
laitoksen toimialan etuuslakien muutoksen-
hakua koskevien säännösten kanssa. Pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä,
milloin valittajan katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä.

Koulumatkatukilain 2 §:n 2 momentin mu-
kaan koulumatkatukeen ei ole oikeutettu
opiskelija, jolle koulutuksen järjestäjä on
osoittanut maksuttoman asuntolapaikan.
Opintotukilain 14 §:n mukaan asumislisään
ei ole oikeutettu opiskelija, joka olisi oikeu-
tettu maksuttomaan asuntolapaikkaan, ellei
ole painavia syitä sille, että opiskelija ei voi
ottaa asuntolapaikkaa vastaan. Säännös opis-
kelijan oikeudesta asumislisään silloin, kun
hän on erityisen painavasta syystä kieltäyty-
nyt maksuttomasta asuntolapaikasta, lisättiin
opintotukilain 14 §:ään lailla 41/2000. Kou-
lumatkatukilain koulumatkatukeen oikeutta-
via opiskelijoita koskevaan 2 §:ään ehdote-
taan lisättäväksi opintotukilain 14 §:ää vas-
taava ja Kansaneläkelaitoksen käytännön
mukainen säännös. Jos maksuttomaan asun-
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tolapaikkaan oikeutetulla opiskelijalla on pä-
tevä syy kieltäytyä asuntolapaikasta, koulu-
matkatukea voitaisiin muiden edellytysten
täyttyessä myöntää. Pätevänä syynä voitai-
siin pitää esimerkiksi terveydellisiä syitä tai
sitä, että opiskelija on jo ennen opintojen al-
kamista asunut itsenäisesti vakituisessa asun-
nossa.

Eurosta tuli 1 päivänä tammikuuta 1999
Euroopan unionin talous- ja rahaliittoon kuu-
luvien maiden yhteinen valuutta. Euro ote-
taan yleisesti käyttöön kolmen vuoden siir-
tymäkauden jälkeen 1 päivänä tammikuuta
2002. Kansaneläkelaitoksen hoitamat etuudet
maksetaan euroina 1 päivästä tammikuuta
2002 alkaen. Tämän vuoksi koulumatkatuki-
lain 3 ja 5 §:ää ehdotetaan muutettaviksi
suomenkielisen sanamuodon osalta siten, että
niissä viitattaisiin markkamäärän sijasta
pelkkään määrään.

2. Esityksen vaikutukset

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan
toimivaltaa koskeva säännös selkeyttäisi vir-
heellisten koulumatkatukipäätösten korjaa-
mis- ja poistomenettelyä. Muut ehdotetut
muutokset ovat lähinnä selventäviä ja tarken-
tavia. Säännös opiskelijan oikeudesta koulu-
matkatukeen silloin, kun hän on erityisen
painavasta syystä kieltäytynyt koulutuksen

järjestäjän osoittamasta maksuttomasta asun-
tolapaikasta, perustuu Kansaneläkelaitoksen
nykyiseen käytäntöön.

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusmi-
nisteriössä. Valmistelun yhteydessä on kuul-
tu Kansaneläkelaitosta, opintotuen muutok-
senhakulautakuntaa ja vakuutusoikeutta.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on
hyväksytty ja vahvistettu. Voimaantulosään-
nökseen ehdotetaan selvyyden vuoksi otetta-
vaksi säännös siitä, että 14 §:n toimivalta-
säännöstä sovelletaan myös ennen sen voi-
maantuloa vireille pantuihin lainvoimaisen
päätöksen poistamista koskeviin hakemuk-
siin ja esityksiin.

Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n ja 5 §:n 1 mo-
mentin suomenkielinen sanamuoto sekä 9 ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti
laissa 637/1998, seuraavasti:

2 §

Koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat

— — — — — — — — — — — — — —
Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole oi-

keutettuja etä- tai yksityisopetuksessa, mak-
sullisena palvelutoimintana järjestettävässä
koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa,
näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen
perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisam-
mattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa
taikka palkallisessa työharjoittelussa olevat
opiskelijat. Tukeen ei ole myöskään oikeutet-
tu:

1) opiskelija, jolle koulutuksen järjestäjä
on osoittanut maksuttoman asuntolapaikan,
ellei ole erityisen painavia syitä sille, että
opiskelija ei voi ottaa asuntolapaikkaa vas-
taa;

2) opiskelija, joka ei käytä koulumatkaansa
joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän
järjestämää koulukuljetusta, vaikka hänellä
olisi siihen mahdollisuus; eikä

3) opiskelija, joka saa tukea koulumatkasta
aiheutuviin kustannuksiin jonkin muun lain
nojalla.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijalle,
jonka yhdensuuntainen koulumatka on vähin-

tään 10 kilometriä ja koulumatkan kustan-
nukset kuukaudessa ylittävät asetuksella sää-
dettävän määrän.

5 §

Koulumatkatuen määrä

Koulumatkatukena maksetaan edellä
3 §:ssä tarkoitetun määrän ylittävät kustan-
nukset lisättynä asetuksessa säädetyllä mää-
rällä.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Muutoksenhaku

Koulumatkatukea koskevaan Kansaneläke-
laitoksen päätökseen tyytymätön saa hakea
siihen muutosta opintotuen muutoksenhaku-
lautakunnalta. Opintotuen muutoksenhaku-
lautakunnan päätökseen ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.

Valituskirjelmä on toimitettava Kansanelä-
kelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun
valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valit-
tajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun pää-
tös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoit-
teella, jollei muuta näytetä.

Jos opintotuen muutoksenhakulautakunnal-
le annettava valitus on saapunut 2 momentis-
sa säädetyn määräajan jälkeen, muutoksen-
hakulautakunta voi tästä huolimatta ottaa va-



HE 9/2001 vp 5

lituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen
on ollut painavia syitä.

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutok-
senhausta huolimatta noudatettava, kunnes
asia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

14 §

Viittaussäännös

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa
(65/1994) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä, ta-
kaisinperinnästä, itseoikaisusta, päätöksen
poistamisesta, tietojen käytöstä, salassapito-
velvollisuudesta, ulosmittaus- ja siirtokiellos-

ta sekä rahoituksesta. Lainvoimaisen päätök-
sen poistamista koskevan esityksen tai ha-
kemuksen ratkaisee kuitenkin opintotukilain
31 §:n 1 momentissa mainitun vakuutusoi-
keuden sijasta opintotuen muutoksen-
hakulautakunta.

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 2001. Sen 14 §:ää sovelletaan myös ennen
sen voimaantuloa vireille pantuihin lainvoi-
maisen päätöksen poistamista koskeviin ha-
kemuksiin ja esityksiin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

—————

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri Suvi Lindén
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Liite
Rinnakkaistekstit

Laki

lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (48/1997) 2 §:n 2 momentti, 3 §:n ja 5 §:n 1 mo-
mentin suomenkielinen sanamuoto sekä 9 ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 2 §:n 2 momentti
laissa 637/1998, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §

Koulumatkatukeen oikeutetut opiskelijat

— — — — — — — — — — — — — —
Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole

oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksessa,
maksullisena palvelutoimintana järjestettä-
vässä koulutuksessa, oppisopimuskoulutuk-
sessa, näyttötutkintona suoritettavaan am-
matilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai
erikoisammattitutkintoon valmistavassa
koulutuksessa taikka palkallisessa työhar-
joittelussa olevat opiskelijat. Tukeen ei ole
myöskään oikeutettu opiskelija, jolle koulu-
tuksen järjestäjä on osoittanut maksuttoman
asuntolapaikan, eikä opiskelija, joka ei käy-
tä koulumatkaansa joukkoliikennettä tai
koulutuksen järjestäjän järjestämää koulu-
kuljetusta, vaikka hänellä olisi siihen mah-
dollisuus, eikä opiskelija, joka saa tukea
koulumatkasta aiheutuviin kustannuksiin
jonkin muun lain nojalla.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Koulumatkatukeen eivät kuitenkaan ole

oikeutettuja etä- tai yksityisopetuksessa,
maksullisena palvelutoimintana järjestettä-
vässä koulutuksessa, oppisopimuskoulutuk-
sessa, näyttötutkintona suoritettavaan am-
matilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai
erikoisammattitutkintoon valmistavassa
koulutuksessa taikka palkallisessa työhar-
joittelussa olevat opiskelijat. Tukeen ei ole
myöskään oikeutettu:

1) opiskelija, jolle koulutuksen järjestäjä
on osoittanut maksuttoman asuntolapaikan,
ellei ole erityisen painavia syitä sille, että
opiskelija ei voi ottaa asuntolapaikkaa vas-
taan;

2) eikä opiskelija, joka ei käytä koulu-
matkaansa joukkoliikennettä tai koulutuk-
sen järjestäjän järjestämää koulukuljetusta,
vaikka hänellä olisi siihen mahdollisuus;
eikä

3) opiskelija, joka saa tukea koulumatkas-
ta aiheutuviin kustannuksiin jonkin muun
lain nojalla.
— — — — — — — — — — — — — —
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3 §

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijal-
le, jonka yhdensuuntainen koulumatka on
vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan
kustannukset kuukaudessa ylittävät asetuk-
sella säädettävän markkamäärän.

3 §

Koulumatkatuen myöntämisen edellytykset

Koulumatkatuki myönnetään opiskelijal-
le, jonka yhdensuuntainen koulumatka on
vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan
kustannukset kuukaudessa ylittävät asetuk-
sella säädettävän määrän.

5 §

Koulumatkatuen määrä

Koulumatkatukena maksetaan edellä
3 §:ssä tarkoitetun markkamäärän ylittävät
kustannukset lisättynä asetuksessa säädetyl-
lä markkamäärällä.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Koulumatkatuen määrä

Koulumatkatukena maksetaan edellä
3 §:ssä tarkoitetun määrän ylittävät kustan-
nukset lisättynä asetuksessa säädetyllä mää-
rällä.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Muutoksenhaku

Koulumatkatukea koskevaan kansanelä-
kelaitoksen päätökseen tyytymätön saa ha-
kea siihen muutosta opintotuen muutoksen-
hakulautakunnalta 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Opintotuen muu-
toksenhakulautakunnan päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Jos opintotuen muutoksenhakulautakun-
nalle annettava valitus on saapunut 1 mo-
mentissa säädetyn määräajan jälkeen, muu-
toksenhakulautakunta voi tästä huolimatta
ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä.

9 §

Muutoksenhaku

Koulumatkatukea koskevaan Kansanelä-
kelaitoksen päätökseen tyytymätön saa ha-
kea siihen muutosta opintotuen muutoksen-
hakulautakunnalta. Opintotuen muutoksen-
hakulautakunnan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Valituskirjelmä on toimitettava Kansan-
eläkelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä,
kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon pää-
töksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
kun päätös on postitettu hänen ilmoittamal-
laan osoitteella, jollei muuta näytetä.

Jos opintotuen muutoksenhakulautakun-
nalle annettava valitus on saapunut 2 mo-
mentissa säädetyn määräajan jälkeen, muu-
toksenhakulautakunta voi tästä huolimatta
ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myö-
hästymiseen on ollut painavia syitä.

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, kun-
nes asia on lainvoimaisella päätöksellä rat-
kaistu.
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14 §

Viittaussäännös

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa
(65/94) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä,
takaisinperinnästä, itseoikaisusta, lainvoi-
maisen päätöksen oikaisemisesta, tietojen
käytöstä, salassapitovelvollisuudesta, ulos-
mittaus- ja siirtokiellosta sekä rahoitukses-
ta.

14 §

Viittaussäännös

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudate-
taan soveltuvin osin, mitä opintotukilaissa
(65/1994) säädetään opintotuen toimeenpa-
nosta, tarkistamisesta ja keskeyttämisestä,
takaisinperinnästä, itseoikaisusta, päätöksen
poistamisesta, tietojen käytöstä, salassapi-
tovelvollisuudesta, ulosmittaus- ja siirto-
kiellosta sekä rahoituksesta. Lainvoimaisen
päätöksen poistamista koskevan esityksen
tai hakemuksen ratkaisee kuitenkin opinto-
tukilain 31 §:n 1 momentissa mainitun va-
kuutusoikeuden sijasta opintotuen muutok-
senhakulautakunta.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 2001. Sen 14 §:ää sovelletaan myös
ennen sen voimaantuloa vireille pantuihin
lainvoimaisen päätöksen poistamista koske-
viin hakemuksiin ja esityksiin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

———


