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Kunnas Sirpa  Auran perusturvajohtaja 

Ikola Susanna Pöytyän vs. perusturvajohtaja 

 

 

 

 

Elina Keloniemi-Hurttila Lauri Ämmälä 

puheenjohtaja sihteeri  

KÄSITELLYT ASIAT §  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 Aika ja paikka 

 

 

 Allekirjoitukset 

  

22.4.2020 klo 17:00 taloustoimisto, Riihikoski 

 

 

Heikki Isotalo                                  Matti Kaurila 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 

NÄHTÄVÄNÄ 

 Aika ja paikka 

 

 

  

PÖYTÄKIRJANOTTEET 
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§  

(asia 1) 

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 

 

Hallintosäännön §63 mukaisesti kuntayhtymä voi pitää kokouksen 

sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta 

paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut 

eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.  

 

 

 

 Päätösehdotus 

 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös:  

  

 

 

 

 

 

 

§  

(asia 2) 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN MÄÄRÄÄMINEN 

 

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Isotalo Heikki ja 

Kaurila Matti. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköpostitse 7.4.2020 mennessä 

ja allekirjoitetaan seuraavassa fyysisessä kokouksessa. 

 

 

Päätös:  
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§  

(asia 3) 

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KESKEYTTÄMINEN  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 19.2.2020 §15,  27.2.2020 §27 ja  18.3.2020 

terveyskeskusosaston ja avosairaalatoiminnan jäljestämisvastuun siirtoa ja 

yhteistoimintamenettelyn aloittamista seuraavasti:  

 
§ 36 

(asia 3) 

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUIDEN KESKEYTTÄMINEN  

 

Yhtymähallitus on käsitellyt kokouksissaan 19.2.2020 §15 ja 27.2.2020 §27 

terveyskeskusosaston ja avosairaalatoiminnan jäljestämisvastuun siirtoa ja 

yhteistoimintamenettelyn aloittamista seuraavasti:  

 
§ 27  

(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
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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 

 

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. 
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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 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.  

 

Valmistelija: johtava lääkäri 

 
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.  

 

Muutettu päätösehdotus 

 

Johtavat viranhaltijat ehdottavat että, yhtymähallitus päättää jättää asian 

pöydälle ja pyytää jäsenkunnilta lausuntoa päätöksenteon ja mahdollisen 

osastotoiminnan siirron aikataulusta.   

 

 

Päätös:  

 

Yhtymähallitus päättää yksimielisesti alkuperäisen päätösehdotuksen 

mukaisesti aloittaa yhteistoimintaneuvottelut osaston, avosairaalan, 

fysioterapian, ravintohuollon, laitoshuollon ja laboratorion henkilökunnan 

sekä osastosihteereiden kanssa ja velvoittaa johtavat viranhaltijat 

esittämään viipymättä henkilökunnan edustajille kutsun 

yhteistoimintaneuvotteluihin.  

 
Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut aloitettiin 5.3.2020. 

Kuntayhtymä on käynyt työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotteluita kolmesti ja 

työntekijäjärjestöt ovat kuulleet myös kuntien johtajia.  
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WHO on 11.3.2020 julistanut tammikuussa 2020 alkaneen Covid -19 

koronavirusinfektion pandemiaksi. Kuntayhtymä on vastuussa 

perusterveydenhuollon järjestämisestä jäsenkuntiensa väestölle. Viikolla 11 

on valtakunnallisesti otettu käyttöön laaja-alaisia eritystoimia ja rajoituksia 

estämään epidemian hallitsematonta leviämistä Suomessa. Myös 

kuntayhtymässä on tilanne on poikkeuksellinen ja vaatii koko henkilöstön 

osalta keskittymistä infektion torjuntaan sekä päivittäin muuttuviin 

toimintaohjeisiin. Hengitysinfektiopotilaiden hoito on keskitetty 

pääterveysasemalle ja kaikissa sivupisteissä on käytössä erityisjärjestelyt 

sekä puhelinneuvontaan on lisätty henkilöstöresursseja. Sairaanhoitopiiri on 

ennakoinut joutuvansa supistamaan toimintaansa ja keskittymään 

vaativimpien potilaiden hoitoon, jolloin maakunnan perusterveydenhuollon 

osastojen rooli muiden sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoidossa 

kasvaa. Maanantaina 16.3. 20 Aluehallintovirasto on kartoittanut 

maakunnan kaikki sairaansijat tätä tarkoitusta varten.     Viikon 12 alussa on 

jo jouduttu lomalla olevia työntekijöitä kutsumaan töihin ja odotettavaa on 

että sijaistarve kasvaa. Etätyö ei ole terveydenhuollossa mahdollista.  

 

Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää keskeyttää välittömästi yhteistoimintaneuvottelut. 

Neuvotteluita jatketaan heti epidemiatilanteen salliessa.   

   

 

  Asian käsittely:  

 

   

Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen kertoi miten kuntayhtymässä on varauduttu 

Koronaepidemiaan. Varsinais-Suomen alueen johtavat lääkärit kokoontuvat 

etänä säännöllisesti. Ohjeet muuttuvat päivittäin tilanteen edetessä ja tällä 

hetkellä tilanteeseen valmistautuminen syö kuntayhtymän henkilökunnan 

resursseja. Tilanteen edetessä on varauduttava henkilökunnan sairastumisiin 

sekä niiden sijauistamiseen.  Kuntayhtymällä on kaiken kaikkiaan hyvä 

tilanne varautumisen kanssa, sillä varautumissuunnitelmaa on päivitetty ja 

koulutettu henkilökunnalle viimeksi keväällä 2019. Johtava lääkäri ja 

talouspäällikkö ovat konsultoinut tilanteesta AVI:a, Kuntatyönantajaa, 

ammattiyhdistyksiä, sekä Työsuojelu viranomaisia. Joista kaikki ovat 

todenneet, että yhteistoimintaneuvotteluiden käymiselle ei ole estettä, mutta 

yhteiskunnallisen tilanteen vakavuuden huomioimana  neuvotteluiden 

keskeyttämistä tulisi harkita vakavasti. Mikäli neuvotteluita jatketaan ja 

vuodeosastolle palkataan sijaisia, on kuntayhtymän jälkikäteen todennettava, 

että sijaisuuden peruste on liittynyt suoraan Koronaepidemiaan. 

 

Heikki Isotalo esitti hyväksymistä päätösehdotuksen mukaisesti ennen muita 

ehdotuksia ja keskustelua 

 

Pöytyän edustajat Arvola, Autio ja Kaurila sekä Pöytyän kunnanjohtaja Anu 

Helin toivat esille näkemyksen, jonka mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa 

tulisi edetä, jotta kuntien päätöksen teko ei pitkittyisi. Auran edustajat 

Isotalo ja Maasalo korostivat, että nyt kuntayhtymän tulee keskittyä 

perustehtäväänsä ja mahdollinen päätöksenteon pitkittyminen ei ole tässä 

tilanteessa katastrofinen.  

Anu Helin poistui kokouksesta 18:06  

 

Matti Kaurila ehdotti: Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän toiminnan 

turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän johdosta yhtymähallituksen on 
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turvattava terveydenhuollon johtavan lääkärin työskentely vaativassa 

koronaepidemiatilanteessa.  

Johtava lääkäri Pirjo Hiltunen on hoitanut väliaikaisesti kuntayhtymän 

johtajan tehtäviä vuodesta 2017 alkaen ja nykyinen järjestely on tarkoitettu 

väliaikaiseksi. Aiemmin Pöytyän kunnan perusturvajohtaja on hoitanut 

Pöytyän kansanterveyskuntayhtymän johtajan tehtäviä. Vaativassa 

koronaepidemiatilanteessa on turvattava johtavan lääkärin mahdollisuus 

keskittyä terveydenhuollon johtamiseen. Yhtymähallitus päättää aloittaa 

välittömästi keskustelut omistajakuntien kanssa siitä, että kuntayhtymän 

johtajuus järjestellään uusiksi. Samalla turvataan hallinnollisten asioiden 

valmistelu; Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2020 

talousarviovalmistelu on yhä kesken. Kuntalain mukaisesti omistajakuntien 

olisi tullut hyväksyä talousarvio 31.12.2019 mennessä. Talousarvion 

keskeneräisyys aiheuttaa tällä hetkellä omistajakunnille myös merkittäviä 

taloudellisia riskejä, joiden minimoimiseksi kuntayhtymän talousarvion 

valmistelu kuntien päätöksentekoelimille viivytyksettä on tärkeää. 

 

Kaurilan esityksestä käytiin keskustelua. Keskustelun aluksi Heikki Isotalo 

kertoi vastustavansa esitystä. Keskustelun lopuksi Markku Autio kertoi 

kannattavansa Kaurilan esitystä. Asiasta ei äänestetty.  

  

Ulla-Riitta Arvola esitti asian pöydälle panoa, koska kokouksessa on tullut 

esille paljon vielä selvittäviä asioita niin kuntayhtymän, Loimaan kaupungin 

kuin jäsenkuntien kanssa. Elina Keloniemi-Hurttila kannatti tätä.  

 

   

  Päätös: 

Asia jätetään yksimielisesti pöydälle 

 

Auran kunnanhallitus on käsitellyt neuvotteluita Loimaan kanssa seuraavasti:  

  
§ 58 
Vuodeosastoneuvottelut Loimaa - Pöytyä - Aura 
Pöytyän kunnan edustajat yhtymähallituksessa ovat vaatineet, että Pöytyän 
kansanterveystyön kuntayhtymässä jatketaan YT- neuvotteluita johtuen 
vuodeosaston mahdollisesta lakkauttamisesta ja vastaavan palvelun 
ostamisesta Loimaan kaupungilta. 

 
Ehdotus 
Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta keskeyttää toistaiseksi 
koronavirustilanteen takia vuodeosastoa koskevat neuvottelut Pöytyän ja 
Loimaan kanssa. 
Päätös 
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

 

Yhtymähallitus on keskustellut yhteistoimintaneuvotteluiden 

keskeyttämisestä epävirallisessa tapaamisessaan 25.3.2020. Tuolloin johtava 

lääkäri Pirjo Hiltunen on tuonut esille, että nyt tarvitaan kaikki voimavarat 

turvaamaan kuntayhtymän alueen potilaiden hoito koronapandemian aikana. 

Samassa tapaamisessa Pöytyän kunnan edustajat ovat kertoneet Pöytyän 

kunnanhallituksen käsittelevän kunnan omien yhteistoimintaneuvotteluiden 

jatkoa sekä neuvotteluita Loimaan kanssa 30.3.2020.   

  
Valmistelija: talouspäällikkö 
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Vs. yhtymäjohtajan päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää lopettaa välittömästi yhteistoimintaneuvottelut. 

Yhteistoimintaneuvottelut voidaan käynnistää uudelleen, kun Aura, Pöytyä ja 

Loimaa päättävät jatkaa terveyskeskusosaston ja avosairaalatoiminnan 

jäljestämisvastuun siirtoa koskevia neuvotteluja.  

 

 

 Päätös: 
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§  

(asia 4) 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen 

allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen 

hyväksyvät 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös 

vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille. 

 

Jäsen kunnat päivittivät kuntayhtymän perussopimuksen 1.5.2019. Aiemman 

perussopimuksen (1.1.2018) 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja 

yksikköhinnat vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä. Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti 

kuntaosuuksia. Voimassa olevan perussopimuksen (1.5.2019) Mukaan 

vuosittaisessa palvelusopimuksessa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja 

niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 14.11. 

mennessä. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välille ei ole tehty palvelusopimusta 

vuoden 2019 palveluista. Näin ollen vuoden 2019 tilinpäätös on laadittu 

perussopimuksen (1.1.2018) mukaisesti. Tilinpäätöksen liitetiedoissa 

esitettään molemmilla tavoilla lasketut jäsenkuntien toteutunut käyttö ja 

kustannukset.  

 

Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 341 277,32 

euroa alijäämäinen. 

 

Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden 

edellisten tilikausien ylijäämän 29 829,12 euroa. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja 

toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.  

 
                          Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  

 

Päätösehdotus 

 

Yhtymähallitus päättää: 

 

- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2019 

tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 

- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi. 

 

 Päätös:  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 
 
 
 
 

 Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa 

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä ____ / ____20 ____ 

 
Pöytäkirjanpitäjä ____________________________________ 

 

§ 

(asia 5) 

KORONAPANDEMIATILANNE 

 

Johtava lääkäri ja talouspäällikkö antavat selvitykseen  kuntayhtymän alueen  

ajankohtaisesta epidemiatilanteesta sekä kuntayhtymän toiminnasta siihen liittyen.  

 

 
Valmistelijat: johtava lääkäri 

 

 

Päätösehdotus 

 

Merkitään tiedoksi. 

 

Päätös: 

 

 

 

 

 

 

§ 

(asia 6) 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

  

  Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 

- Y3 päätös lääkäreiden väestövastuumallin mukaisen palkanmaksamisen 

jatkamisesta määräaikaisesti 

- Y4 päätös lääkäreiden kiirevastaanottopalkkion maksamisesta 

määräaikaisesti 

 

 

Päätösehdotus:   

 

Yhtymähallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan. 

 

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 

 

 

 

 

 

 


