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Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Maasalo Merja ja 

Tamminen Anu. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 5.3.2020 

mennessä ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§   

(asia 3) 

VUODEOSASTO- JA AVOSAIRAALATOIMINNAN JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTO 

KUNTAYHTYMÄLTÄ JÄSENKUNNILLE JA EDELLEEN LOIMAAN KAUPUNGILLE 

    

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.2.2020 § 15 käsitellyt vuodeosasto- ja 

avosairaalatoiminnan järjestämistä  seuraavasti:  

 
§ 15 

(asia 5) 

KESKUSTELUJEN ETENEMINEN AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN JA 

LOIMAAN KAUPUNGIN VÄLILLÄ VUODOSASTOPAIKKOJEN OSTOSTA 

JA AVOSAIRAALATOIMINNASTA  

 

Keskustelut vuodeosastopaikkojen ostosta sekä avosairaalatoiminnasta 

Auran ja Pöytyän kuntien sekä Loimaan kaupungin välillä jatkuivat 

11.2.2020. Asiantuntijoina paikalla olivat kuntayhtymästä johtava lääkäri 

Pirjo Hiltunen ja talouspäällikkö Lauri Ämmälä. Kuntien neuvottelijoina 

olivat Auran kuntaa edustanut yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Jukka 

Leino ja Pöytyän kuntaa edustanut yhtymähallituksen jäsen Markku Autio. 

Lisäksi paikalla oli kuntien johtavia viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä.  

 

Neuvotteluissa mukana olleet antavat selvityksen kokouksesta, 

neuvotteluiden etenemisestä, aikataulusta sekä suunnitelluista jatkotoimista.  

 

Päätösehdotus:    

 

   Merkitään tiedoksi.  

 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus päättää pitää 27.2.2020 kello 17:00 ylimääräisen kokouksen, 

jossa käsitellään vuodeosasto ja avosairaala toiminnan siirtoa. Samassa 

yhteydessä valmistellaan ratkaisua kuntayhtymän kiinteistöjen siirrosta 

kuntien omistukseen. Kokoukseen valmistellaan muistutus jäsenkunnille 

perussopimuksen muutostarpeesta, mikäli kunnat siirtäisivät perustason 

osastotoiminnan järjestämisvastuun Loimaan kaupungille. 

  

Yhtymähallitus valtuuttaa johtavat viranhaltijat neuvottelemaan 

osastotoiminnasta asetetuissa työryhmissä sekä valmistelemaan 

mahdollisesti tarvittavia hallinnollisia toimenpiteitä.   

 

 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säätelee 

yhteistoimintaa kuntatyöpaikoilla: 

  
7 § Työvoiman käytön vähentäminen 
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Jos työnantaja harkitsee 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua toimenpidettä, 

työnantajan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen 

käynnistämiseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. 

 

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi 

tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava näiden työntekijöiden edustajille kirjallisesti 

käytettävissä olevat tiedot: 

 

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista; 

 

2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä; 

 

3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen 

kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä 

 

4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset tehdään. 

 

Yhteistoimintaneuvotteluun osallistuu myös 3 §:ssä tarkoitettu henkilöstön edustaja, jos 

lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen koskee vähintään kolmea työntekijää, 

taikka jos työnantaja tai henkilöstön edustaja niin vaatii. 

 

Lain 4 pykälän kohta 2:  

 
2) Palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos asialla voi olla olennaisia 

henkilöstövaikutuksia 

 

Palvelujen uudelleen järjestämisestä on kyse esimerkiksi tilanteissa, joissa suunnitellaan 

kunnan jonkin toiminnan yhtiöittämistä tai hankkimista ostopalveluna joko toiselta kunnalta 

tai yksityiseltä yritykseltä. 

 

Esimerkiksi ennen kuin kunnan jonkin toiminnan yhtiöittämisestä päätetään, on tätä koskeva 

päätös valmisteltava yhteistoimintamenettelyssä tämän momentin 2 kohdan perusteella. Sen 

jälkeen kun päätös yhtiön perustamisesta on tehty ja tiedetään, miten asia vaikuttaa töiden 

organisointiin, asiaa käsitellään yhteistoimintamenettelyssä momentin 1 kohdan mukaan. 

 

Palvelujen uudelleen järjestämisestä on kyse myös silloin, kun harkitaan ulkopuolisen 

työvoiman käyttöön siirtymistä tai liikkeen luovutusta. Palvelujen uudelleen järjestämisen 

periaatteita ovat myös hankintalainsäädännön mukaisten julkisten palveluhankintojen 

kilpailuttamisen periaatteet. 

 

Siinä vaiheessa, kun on tiedossa, että toimenpiteestä aiheutuu henkilöstön asemaan 

merkittävästi vaikuttavia muutoksia, on tällaista valmisteilla olevaa asiaa käsiteltävä 

yhteistoimintamenettelyssä. Asian alustava valmistelu voidaan kuitenkin toteuttaa ilman 

yhteistoimintamenettelyä. Asian valmistelun kannalta saattaa toisaalta usein olla 

tarkoituksenmukaista, että henkilöstö otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan 

valmistelemaan sellaisia hankkeita, joilla voi olla henkilöstövaikutuksia.  

 

Jäsenkunnat ovat käyneet keskusteluja vuodeosasto- ja avosairaalatoiminnan 

järjestämisvastuun siirrosta kuntayhtymältä jäsenkunnille ja edelleen 

Loimaan kaupungille. Keskusteluissa on edetty käsittelemään käytännön 

järjestelyjä. Toteutuessaan tämä ratkaisu tarkoittaisi kuntayhtymän tuottaman 

osasto- ja avosairaalatoiminnan loppumista. Kuntayhtymän jäsenkunnilleen 

tuottamien palveluiden määrä laskisi, ja näin ollen myös henkilöstömäärää ja 
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työtehtäviä tulisi uudelleen arvioida.  Ennen päätösten tekoa on työnantajan 

aloitettava yhteistoimintamenettelyt henkilöstön kanssa. 

Yhteistoimintamenettelyt koskisivat osaston, avosairaalan, fysioterapian, 

ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion henkilökuntaa sekä 

osastosihteereitä. Avosairaanhoidon, neuvoloiden, röntgenin, hallinnon, 

kiinteistöhuollon sekä hammashuollon henkilöstö olisivat 

yhteystoimintamenettelyn ulkopuolella.  

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osaston, 

avosairaalan, fysioterapian, ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion 

henkilökunnan sekä osastosihteereiden kanssa ja velvoittaa johtavat 

viranhaltijat esittämään viipymättä henkilökunnan edustajille kutsun 

yhteistoimintaneuvotteluihin.  

 

 

Päätös:  
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§ 

(asia 4) 

KIINTEISTÖJEN OMISTUKSEN SIIRTO KUNTAYHTYMÄLTÄ KUNNILLE  

 

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.6.2019 § 81 BDO:n tekemää 

kiinteistöselvitystä.  

 
§ 81 

(asia 7) 

KIINTEISTÖSELVITYS 

 

  Yhtymähallitus on kokouksessaan 20.2.2019 § 29 päättänyt tilata kiinteistöselvityksen.  

 
§ 29 
(asia 15) 

KIINTEISTÖSELVITYKSEN TILAAMINEN 

 
Kuntapäättäjät ovat sopineet tapaamisessaan 19.2.2019, että kuntayhtymän tulisi teetättää 

kiinteistöselvitys. Selvityksen tekijäksi on sovittu kaikkien kolmen organisaation käyttämä 

tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja heidän johtava lakimiehensä Jaana Lehtonen. 
 

Käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta 
 

Päätös: 

 

Yhtymähallitus päättää tilata kiinteistöselvityksen BDO Oy:ltä.  

 

 

Selvitystyö on valmistunut. Kokonaisuudessaan selvitystä ei BDO:n pyynnöstä julkaista.  

Selvitys toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille oheismateriaalina ennen kokousta.  

 

BDO:n Jaana Lehtonen toteaa selvityksen loppuyhteenvedossa kiinteistöjen siirrosta 

jäsenkunnille seuraavaa: 

 
”Mikäli jäsenkunnat haluavat siirtää kuntayhtymän omistamat kiinteistöt itselleen, on suositeltavaa, että siirto 
tehdään kirjanpitoarvoista. Palautus tapahtuu pääoman palautuksena siten, että peruspääomaa alennetaan. 
Peruspääomaa voidaan alentaa kuitenkin enintään siihen määrään, joka on arvioitu pysyvien vastaavien määrä 
taseessa sen jälkeen, kun rakennukset on luovutettu. Koska kiinteistöjen kirjanpitoarvot ylittävät peruspääoman 
alennuksen määrän, jää loppuosa arvosta jäsenkunnalle velaksi. Osapuolten tulisi sopia, onko velka koroton vai 
korollinen ja lyhennetäänkö sitä vai jääkö se pitkäaikaiseksi velaksi.  
Kiinteistöjen ottamisella kuntayhtymästä kirjanpitoarvoin osaksi pääoman palautuksena ja osaksi velaksi ei ole 
tulosvaikutusta kunnan tai kuntayhtymän kirjanpidossa. Kunnan hankintamenoksi kiinteistölle muodostuu 
palautuvan pääoman ja velan yhteismäärä.  
Luovutuksesta ei makseta varainsiirtoveroa. Kuntayhtymän kiinteistöinvestoinneista tekemien arvonlisäverojen 
vähennyksen tarkistusvastuu siirtyy jäsenkunnalle sille siirtyvän kiinteistön osalta. Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus 
ei kuitenkaan muutu ja se vuokrataan kuntayhtymälle takaisin arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella, veroa ei 
tule maksettavaksi. Tuloverovaikutuksia ei ole. Kunnat menettävät kiinteistöveron, joka niille on kertynyt kiinteistön 
ollessa kuntayhtymän omistuksella. Vero on ollut yhteensä noin 35.000 euroa. Vastaavasti kiinteistökustannukset 
alenevat tällä määrällä. ” 

 

Kaiken kaikkiaan selvitys on kattava ja siellä on tuotu ne seikat esiin, mitkä tulee huomioida 

mahdollisia omistusjärjestelyjä mietittäessä. Esimerkiksi tulee huomioida, että edelleen 

vastuu kiinteistöjen ja tilojen sopivuudesta terveydenhuollon käyttöön säilyy 

yhtymähallituksella.   

 
Valmistelija: talouspäällikkö 
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Päätösehdotus: 

 

Merkitään tiedoksi 

 

Päätös: 

 

  

Merkitään tiedoksi 

 

 

 

Kuntapäättäjätapaamisessa 1.10.2019 Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin on 

todennut, että kiinteistöjen omistajuuden siirtoa ei ole vielä käsitelty Pöytyän 

kunnassa ja asia vaatii vielä tarkempia selvityksiä. Aikataulua tälle ei Pöytyän 

kunta ole vielä määritellyt. Auran kunta on ilmaissut halukkuutensa edetä 

asiassa. Kuntayhtymän vs. johtaja Pirjo Hiltunen on luvannut viedä 

kiinteistöselvityksen yhtymähallituksen käsittelyyn.  

 

BDO:n tekemässä selvityksessä on määritelty kuntayhtymän nykyisten 

kiinteistöjen tasearvot sekä tuotu esille erilaiset mahdollisuudet siirtää 

omistajuus kuntayhtymältä kunnille. Selvityksessä todetaan, että 

kuntayhtymän maksaman vuokran tulee määräytyä kuntien todellisiin 

kiinteistökustannuksiin. Näitä kustannuksia ei ole vielä selvitetty.   

 

 

Päätösehdotus    

 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnot kiinteistöjen siirrosta 

kuntayhtymältä jäsenkunnille huhtikuun 2020 loppuun mennessä.  

 

 

   

 Päätös: 
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§ 

(asia 5) 

TALOUSARVION VUODELLE 2020 UUDELLEEN VALMISTELU  

 

 

Yhtymähallitus on päättänyt 19.2.2020 § 19 kokouksessaan seuraavaa: 

  

 
§ 19 

(asia 9) 

AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN VIRKAMIES- JA LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON 

TAPAAMINEN 3.2.2020   

 

  

   Yhtymähallitus on kokouksessaan 22.1.2020 § 5 päättänyt seuraavaa:  
 

§ 5 

(asia 5) 

AURAN JA PÖYTYÄN KUNTIEN VIRKAMIES- JA 
LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMISEN TERVEISET  

 

Auran ja Pöytyän kuntien virkamies- ja luottamushenkilö johto ovat 
tavanneet 16.1.2020. Kunnilla on yhteinen näkemys siitä, että vuoden 2020 

talousarvioesitystä tulisi käydä yhdessä vielä läpi etsien kokonaisuuksia, 

joissa taloudellinen säästö olisi mahdollinen. Kuntien taloustilanne ei kestä 
nyt esitettyjä kustannusnousuja.  

 

 
Päätösehdotus 

 

Käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.  
 

Päätös:  

 
Kuntayhtymä kutsuu jäsenkuntien kunnanjohtajat, talousjohtajat ja 

sosiaalijohtajat tapaamiseen. Kuntayhtymää edustavat johtavat 

viranhaltijat.  

    

Johtavat viranhaltijat tapasivat 3.2.2020 ja keskustelivat vuoden 2020 

talousarviosta.  

 

Tapaamisen muistio oheismateriaalina:   

 

  

Jäsenkuntien maksuosuuden on hallituksen 18.12.2019 

hyväksymän talousarvion mukaan arvioitu kasvavan noin 9,7 

%. Tämä tarkoittaa 782 tuhannen euron korotusta 

maksuosuuksiin verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, jota 

on pidetty 2020 talousarvion laadinnan pohjana. 

Jäsenkunnat ovat ilmaisseet, että vuonna 2020 kuntien 

maksuosuudet saisivat kasvaa korkeintaan 2-5%. Tämä 

tarkoittaa noin 380 tuhannen euron sopeutustoimia 

yhtymähallituksen hyväksymään talousarvioon. 

Huomionarvoista on myös se, että kuntayhtymä joutui 

pyytämään 470 tuhannen euron ylitysluvan vuoden 2019 

talousarvioon. Syksyllä 2019 talousarvion laadinnan 

yhteydessä käytiin keskustelua myös suuremmista 
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rakenteellisista muutoksista. Näistä keskusteltiin myös 

johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa. Pöytyän kunnan 

viesti on selvä: rakenteellisten muutosehdotusten kanssa 

tulee odottaa kunnan talouden tasapainotussuunnitelman 

käsittelyä valtuustossa 23.4.2020 

 

 

Johtavien viranhaltijoiden tapaamisen jälkeen kuntayhtymän johtavat 

viranhaltijat ovat valmistelleet yhtymähallitukselle esiteltäviksi asioita 

mahdollisista sopeutustoimista.  

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö esittelevät kokouksessa laskelmia ja 

yksityiskohtia mm.seuraavista kohteista:  

 

- Työterveyshuollon palveluiden supistaminen   

- Vuodeosastotoiminnan lakkauttaminen  

- Avosairaalatoiminnan tarkastelu  

- Avoimien virkojen/toimien täyttämättä jättäminen 

- Sijaismäärärahojen supistaminen  

- Akuuttivastaanottotoiminnan lopettaminen 

- Sulkuaikojen pidentäminen ja käytänteiden muuttaminen 

- Lomarahavapaan käyttöönotto ja talkoovapaat  

- Potilastietojärjestelmäpäivitysten tarpeellisuus 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus antaa johtaville viranhaltijoille työskentelyohjeet seuraavaa 

24.2.2020 sovittua kuntayhtymän ja kuntien johtavien viranhaltijoiden 

tapaamista varten.  

 

Päätös:  

 

Yhtymähallitus ohjeistaa johtavat viranhaltijat jatkamaan valmistelua 

sopeutustoimista ja keskustelemaan niistä seuraavassa kuntayhtymän ja 

kuntien johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa.  

 

 

Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat tapasivat kuntien johtavia viranhaltijoita  24.2.2020. 

Tapaamisessa käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa esitellyt sekä erilaisilla laskelmilla 

ja vertailutiedoilla täydennetyt talouden sopeuttamisvaihtoehdot.  
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Päätösehdotus    

 

 

Yhtymähallitus velvoittaa johtavat viranhaltijat valmistelemaan uuden 

talousarvioesityksen vuodelle 2020 sisältäen seuraavat talouden 

sopeuttamistoimet.  

 

- Työterveyshuollon palveluiden supistaminen   

- Avoimien virkojen/toimien täyttämättä jättäminen 

- Sijaismäärärahojen supistaminen  

- Sulkuaikojen pidentäminen ja käytänteiden muuttaminen 

- Potilastietojärjestelmäpäivitysten tarpeellisuus 

 

Yhtymähallitus päättää pitää ylimääräisen kokouksen 25.3.2020 ja velvoittaa 

johtavat viranhaltijat valmistelemaan talousarvioesityksen käsiteltäväksi 

kokouksessa.  

 

 

 Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 6) 

TÄYTTÖLUPA ARKISTO- JA TALOUSHALLINTOSIHTEERIN TOIMEEN 

 
 

Talouspäällikkö pyytää yhtymähallitukselta täyttölupaa irtisanomisen 

johdosta vapautuvalle arkisto- ja taloushallintosihteerin toimelle (nro 9) 

2.3.2020 lukien toistaiseksi. Toimen ensimmäinen sijoituspaikka on 

taloustoimisto, Riihikoskella. 

 

Arkisto- ja taloushallintosihteerin toimen kelpoisuusvaatimuksena on 

arkistosihteerin tutkinto. Toimen työaika on 36,75 h/vk, työaikamuotona 

toimistotyöaika ja sen palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoitteluliitteen 1 

kohdan 01TOI060 mukaisesti. Tämänhetkinen arkistosihteerin 

tehtäväkohtainen palkka on 2200,00 euroa kuukaudessa. 

 

Arkistojen ylläpitovelvoitteesta määrätään arkistolaissa. Kuntayhtymän 

arkistot sisältävät sekä potilas- että hallinnon asiakirjoja. Lisäksi 

kuntayhtymän arkistot ovat osa kansallista kulttuuriperintöä, ja me toimimme 

tämän tärkeän asiakirjallisen kulttuuriperinnön tuottajana. Velvoite on toimia 

myös sen säilyttäjänä. Tästä syystä arkistolaki koskee sekä arkistotoimen 

järjestämistä että asiakirjojen laatimista ja säilyttämistä, hävittämistä ja 

käyttöä. Näin ollen arkistojen huolellinen hoitaminen on keskeinen osa 

kuntayhtymän toimintaa. Arkistojen hoidon lisäksi arkistosihteeri valmistelee 

yhtymähallituksen asiakirjat sekä huolehtii rutiinitoimista, kuten 

kokouskutsujen ja pöytäkirjaotteiden postituksesta. Lisäksi arkistosihteeri 

toimii tietohallintosihteerin tukena ja toisena pääkäyttäjänä potilastieto-

järjestelmän osalta, käsittelee lähtevän ja saapuvan postin sekä toimii 

kuntayhtymän sisäisenä tiedottajana. 
 

Arkistosihteerin tehtävät ovat lakisääteiset ja niiden hoidon pitkäaikainen 

laiminlyönti vaarantaa lakisääteisten velvoitteiden asianmukaisen hoitamisen. 

Uusi tiedonhallinto laki on tullut voimaan 1.1.2020 sisältäen vaatimukset 

mm. sähköisestä arkinsoinnista ja sähköisten asiakirjojen käsittelystä. 

Kuntayhtymällä ei ole virallisesti hyväksyttyä sähköistä asiakirjahallintoa 

käytössä. Valmisteluprosessi edellyttää asianmukaisen koulutuksen omaavaan 

työntekijän osaamista. Lisäksi erilaiset kehittämis- ja talouden 

tasapainottamissuunnitelmat tarvitsevat avukseen hyvää hallinnollista 

valmistelua.  

 

Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu Pöytyän kunnanjohtajan sekä 

ulkopuolisen yrityksen kanssa. Toistaiseksi ei ole saatu asian suhteen 

konkreettisia toteuttamisehdotuksia.   

 

 
 



 Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä 

yhtymähallitus 27.2.2020 38 

 

  

  

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

Valmistelija: talouspäällikkö 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää myöntää täyttöluvan arkisto- ja taloushallintosihteerin 

toimelle 2.3.2020 alkaen.  

 

 

 

 

Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§  

(asia 7) 

MUUT ASIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 8) 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

 

 

 


