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Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 
 

VATES-säätiö pitää hallituksen esitystä Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta 
annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 164/2005) monipuoli-
sena kokonaisuutena. Erityisesti tukiviidakon yksinkertaistamista pidämme välttämättö-
mänä ja tervetulleena muutoksena. Ehdotetun lakikokonaisuuden viimeistelyyn ja toi-
meenpanon ohjeistukseen esitämme seuraavaa: 
 

Toimenpiteiden painopistettä tulee muuttaa varhaisemman puuttumisen suuntaan 
 
Kuten viime vuosina on nähty, on laman jälkeisen syvän rakennetyöttömyyden purku 
osoittautunut uskottua vaikeammaksi ja yksilötasolla erittäin pitkäjänteiseksi ja hitaaksi 
prosessiksi. Toisaalta koulutustasomme kohoamisesta ja työmarkkinatilanteen kohenemi-
sesta huolimatta virta pitkäaikaistyöttömyyteen on edelleen suurta, vaikka jo tehdyt toi-
menpiteet ovat esim. nuorten tilannetta jonkin verran parantaneet. Näkemyksemme mu-
kaan rakennetyöttömyyden purkuun on viime vuosina suunnattu erittäin mittavia resursse-
ja (esim. palvelukeskukset). Suhtaudummekin varauksella siihen, että esityksessä koros-
tuva aktiivitoimenpiteiden lisääminen enää toisi merkittävää parannusta todella pitkään 
työttöminä olleiden mahdollisuuksiin palata työmarkkinoille. 
 
Lisäksi se, että esityksessä pyritään lähtökohtaisesti kahden hyvin erilaisen ongelman rat-
kaisuun ― rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden purkuun ja alentamiseen sekä siihen, että 
virtaa pitkäaikaistyöttömyyteen voitaisiin hillitä ― vaikuttaa lähihistorian valossa epä-
realistiselta tavoitteelta ja saattaa jopa estää kummankin tavoitteen toteutumista. Yhtä tär-
keää kuin keinojen löytäminen pitkäaikaisen työttömyyden katkaisuun tulisi olla myös 
työttömyyden pitkittymisen ennalta ehkäisy. Painopiste työttömyyden hoidossa tulisi siir-
tää korjaavista toimenpiteistä varhaisempaan puuttumiseen. 
 

Esitämme, että käsittelyssä olevaan lakikokonaisuuteen lisätään sellaisia ele-
menttejä, jotka siirtävät työvoimatoimistojen toimenpiteitä ja palkkatuen käyt-
tämisen mahdollisuuksia erityisesti työttömyysajan alkuun sekä vajaakuntoisten 
ja vammaisten tukemiseen. 

 
Uudistuksessa asetettua työmarkkinatuen maksupäivien lukumäärään perustuvaa 500 päi-
vän maksurajaa uudelle aktiivikaudelle pääsemiseksi pidämme liian pitkänä ja näemme, 
että pitkät määräajat eivät riittävässä määrin ehkäise virtaa pitkäaikaistyöttömyyteen tai 
tue vammaisten ja vajaakuntoisten pääsemistä varhaisessa vaiheessa oikeanlaisten palve-
lujen piiriin. 
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Esitämme, että päiväkohtaiset määräajat puretaan tai niitä aikaistetaan tai että 
esitykseen lisätään työttömän oikeuksiin kohta, jossa jokaisella työttömällä 
työnhakijalla olisi aina halutessaan mahdollisuus itse hakeutua missä tahansa 
työttömyyden vaiheessa niin sanotulle uudelle aktiivikaudelle, jossa hänelle 
taataan oikeus uudistettuun yksilölliseen työnhakusuunnitelmaan. Vasta tällöin 
voidaan todella puhua työttömän yhteiskuntatakuusta ja pitkäaikaistyöttömyy-
den ennaltaehkäisystä. 

 
Olemme myös erittäin huolestuneita kuntien mahdollisuudesta vastata lakikokonaisuuden 
mukanaan tuomiin velvoitteisiin sekä siitä, miten kuntien resurssit näin nopealla aikatau-
lulla riittävät todellisten kuntouttavien työpaikkojen luomiseen. Kuten kuntouttavan työ-
toiminnan lain toimeenpanon ja vaikutusten hitaudesta on voitu todeta, ei mikä tahansa 
työ todellisuudessa johda kuntoutumiseen ja paluuseen työmarkkinoille. 
 
Oikeanlaisten kuntouttavien työpaikkojen luominen, niissä työskentelyn ohjaaminen ja 
työttömien henkilöiden tukeminen takaisin kohti avoimia työmarkkinoita vaativatkin kun-
nissa huomattavasti nykyistä enemmän ammattitaitoista ohjaushenkilökuntaa. Nyt käsitel-
tävänä olevassa esityksessä tätä lisäresurssitarvetta ei rahoitusmallissa ole huomioitu lain-
kaan. Vaarana siis on että kunta, joka haluaisi kehittää työllistämistoimintaansa aktiivi-
sempaan suuntaan, on mahdottoman tehtävän edessä. Tilannetta voi edelleen vaikeuttaa 
esityksen mukanaan tuoma rahoitusperustan muutos ja nykyisestä kireästä kuntataloudesta 
johtuva riittävien henkilöstöresurssien turvaamisen vaikeus. 

 
Esitämme, että valtion ja kuntien väliseen rahoitusmalliin lisätään välttämät-
tömien henkilöstöresurssien lisäämisestä aiheutuvien kustannusten kompensoi-
minen. Kunnilla tulee olla mahdollisuus käynnistää aktiivitoimien luominen 
mahdollisimman joustavasti esityksen tavoitteiden toteutumiseksi. 

 
Jäähysäännöt vammaisille ja vajaakuntoisille joustavammiksi 

 
Jäähysääntöjen osalta esityksessä on selkeä parannus vajaakuntoisen kohdalla, kun tode-
taan, että vajaakuntoiselle on mahdollista myöntää jopa pysyvä palkkatuki ilman jäähy-
sääntöä. Jäähysääntöä tulee kuitenkin näkemyksemme mukaan helpottaa vajaakuntoisen 
ja vammaisen kohdalla jo työttömyyden alkuvaiheessa ja säätää laki niin, ettei yksittäisel-
lä työvoimatoimistolla enää ole mahdollisuutta evätä tukea toimistokohtaisten linjausten 
perusteella.  
 
Erityisesti odotusaikoja tulee helpottaa nuorten kohdalla. Esimerkiksi tilanteissa, joissa 
vajaakuntoinen tai vammainen nuori valmistuu ammattiin ja joutuu työttömäksi ja viiden 
kuukauden ”jäähylle” ennen työllistämistukioikeuden saamista, voi yksilön ammattitaidon 
ylläpidon ja työhönmotivoitumisen kannalta odotusaika olla liian pitkä.  
 
Lainsäädännöllä ja siihen liittyvällä ohjeistuksella pitäisi yksiselitteisesti turvata vammai-
sille ja vajaakuntoisille nuorille välitön palkkatukioikeus. Heti ammattiin valmistumisen 
jälkeen tulisi myös nykyistä merkittävästi laajemmin tarjota työhönvalmentajan palveluja 
ja näin madaltaa työllistymiskynnystä. Samoin eläkkeensä lepäämään jättävän tulisi työt-
tömyysajasta riippumatta olla oikeutettu palkkatukeen kaikissa työvoimatoimistoissa, jotta 
eläkkeen lepäämäänjättäminen ylipäätään voisi muodostua vajaakuntoisen tai vammaisen 
työllistymistä edistäväksi ratkaisuksi. 

 
Esitämme lakikokonaisuuteen erityissäännöksiä vammaisten ja vajaakuntoisten 
kohdalle odotusaikojen ja jäähysääntöjen osalle siten, että välitön työllistymi-
nen mahdollistuu mahdollisimman joustavasti ja alueellisesti tasa-arvoisesti. 
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Vaikeasti työllistyvän -määritelmä yksilöä leimaava 

 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vaikeasti työllistyvän (Laki julki-
sesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta 1 luku 7 §) määritelmä. Vaikeasti 
työllistyvällä tarkoitettaisiin sellaista työmarkkinatukeen oikeutettua työtöntä työnhakijaa, 
joka on saanut työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai 
jonka oikeus työttömyyspäivärahaan on päättynyt 6 luvun 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun enim-
mäisajan johdosta. 
 
Vaikeasti työllistyvä on määritelmänä yksittäistä työnhakijaa leimaava ja ryhmittelee ka-
tegorisesti hyvin heterogeenisen joukon yksilöitä negatiivissävytteisen termin sisään. 
Työllistymismahdollisuudet nykyisessä työmarkkinatilanteessamme vaihtelevat alueelli-
sesti ja paikallisesti niin paljon, ettei pitkittynyt työttömyys välttämättä johdu yksilöstä. 
Tästä syystä maksupäivien lukumäärän perusteella ei voi nimetä suurta joukkoa ihmisiä 
vaikeasti työllistyviksi. Yksilötasolla vaikeasti työllistyvä -nimitys saattaa aiheuttaa suuria 
henkisiä paineita ja pikemminkin edistää kuin ehkäistä syrjäytymisen kokemusta ja moti-
voitumista työhön.  
 

Esitämme, että koko lakiesityksestä poistetaan vaikeasti työllistyvän määritel-
mä ja se korvataan yksilönäkökulmasta tasa-arvoisella ja neutraalilla ilmaisul-
la. Käsitteen käyttö ei arviomme mukaan sinänsä ole lakitekstin kannalta oleel-
lista, vaan tekstissä voidaan käyttää korvaavina termeinä esimerkiksi määri-
telmiä pitkittyneesti työtön, lisäpalveluun oikeutettu, uudistettuun yksilöityyn 
työnhakusuunnitelmaan oikeutettu tai muita vastaavankaltaisia neutraalimpia 
ilmaisuja. 

 
Palvelutarpeen arviointi ohjeistettava selkeästi ja resursoitava riittävästi 
 

Ehdotuksessa määritellään (Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamises-
ta 3 luku 2 §), miten palvelutarve jatkossa työvoimatoimistossa selvitetään. Ehdotuksen 
mukaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä työvoimatoimisto tekee arvion asiakkaan 
valmiuksista työllistyä avoimille työmarkkinoille ja työttömyyden pitkittymisen todennä-
köisyydestä. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa arviointia täsmennetään yksilöta-
solla tapahtuvaksi työnhakijan etäisyyden mittaamiseksi avoimilta työmarkkinoilta ja käy-
tetään tästä arvioinnista ”profiloinnin” -käsitettä. 
 
Sinänsä työnhakijan kokonaistilanteen tarkemman arvioinnin tarve on ilmeinen ja kanna-
tamme arvioinnin vuorovaikutteista tehostamista. Esityksestä ei kuitenkaan ilmene, miten 
tämä arviointi tehdään ja millaisin menetelmin. Tehtävä on varmasti varsin haastava ja he-
rättää kysymyksen, onko tällainen arviointi ylipäätään mahdollista ja miten mittausväli-
neet vaikuttavat aiemmin esityksessä mainittuun vuorovaikutteisen asiakassuhteen kehit-
tymiseen. 
 

Esitämme, että tämän lain toimeenpanossa selkeästi ja yksiselitteisesti ohjeiste-
taan työhallintoa siitä, miten ja millaisin menetelmin työnhakijan profilointia 
tullaan jatkossa suorittamaan ja millaisia yhteistyökumppaneita tässä vaativas-
sa työssä tulee käyttää. Profiloinnissa ja palvelutarpeen arvioinnissa tulee 
käyttää monialaista osaamista, eikä se esimerkiksi vajaakuntoisuuden osalta 
saa muodostua ainoastaan lääketieteeseen ja yksittäiseen lääkärintodistukseen 
perustuvaksi arvioinniksi. 
 
Lisäksi esitämme, että profilointiin tulee varata riittävästi resursseja työvoima-
toimiston perustyöhön, jotta arviointi todella voidaan suorittaa yksilöllisesti ja 
mahdollisimman hyvin. 
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Palkkatuen tason arvioinnin oltava kokonaisvaltaista 
 

Vajaakuntoisen arvioinnin kohdalla lakiesityksessä ja sen yksityiskohtaisissa perusteluissa 
käytetään termiä ”asianmukaisesti todettu” (mm. yksityiskohtaiset perustelut s. 37). Sa-
maa esitystapaa käytetään myös voimassa olevan lain vajaakuntoinen -määrittelyssä (Laki 
julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002). Nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä vajaa-
kuntoisuutta ja sen aiheuttamaa tuottavuuden alenemaa esitetään arvioitavaksi suhteessa 
tarjolla olevaan työtehtävään. Tämä on ollut jo nykyisenkin lainsäädännön ja siihen liitty-
vien ohjeistuksien tarkoitus, mutta ei käytännön tasolla ole juurikaan määritellyt tukien 
myöntämistä. 
 
Kannatamme yleisesti ottaen arvioinnin suhteuttamista tarjolla olevaan työtehtävään esi-
tyksen mukaisena ja samalla sitä, että palkkatukeen on nyt entistä yksilöidymmin raken-
nettu tavoitteellisuuden, työmarkkinavalmiuksien ja osaamisen parantaminen. Palkkatuen 
tason arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa käyttöön nykyistä vajaakuntoisuus -määritelmää 
huomattavasti laajempi tarkastelunäkökulma. Samalla tulee pyrkiä poistamaan vajaakun-
toisuus -käsite lainsäädännöstä kokonaan, kuten vammaiset ja vammaisjärjestöt ovat jo 
pitkään esittäneet.  
 
Palkkatuen tarpeen arvioinnissa tulee työnhakijan tilanne ottaa huomioon kokonaisuutena 
muun muassa siksi, että esimerkiksi sosiaalisten taitojen ja niitä edellyttävien tehtävien 
lukumäärä ja merkitys ovat työmarkkinoillamme koko ajan kasvaneet. Lisäksi tulee huo-
mioida alueellinen työmarkkinatilanne ja esimerkiksi pitkäaikaissairauksien aiheuttama 
työkyvyn vaihtelevuus. 
 
Toivottavaa on myös se, että arviointinäkökulmaa pyritään aktiivisesti muuttamaan sellai-
seen suuntaan, että arvioinnissa selvitetään pikemminkin olemassa olevaa työ- ja myös 
toimintakykyä kuin sen puuttumista, mitä vammaiset ja vammaisjärjestöt ovat myös jo 
pitkään esittäneet. 

 
Esitämme, että lakiesitykseen liitetään uusi laajennettu vajaakuntoisuuden käsi-
te, jossa vajaakuntoisuus nähdään psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena. 
Samalla tulee myös arvioida mahdollisuutta poistaa vajaakuntoisuus -käsite 
kokonaan käsittelyssä olevasta lakiesityksestä. 
 
Lisäksi esitämme, että palkkatuen tason ja tarpeen määrittelyssä käytetään 
säännönmukaisesti työkokeilua tai muuta työkyvyn arviointimenetelmää, johon 
sisältyy myös työnantajan arvio henkilön työkyvystä ja tuottavuuden alenemas-
ta. Kokonaisarviointiin tulee osallistua moniammatillinen työryhmä, eikä sen 
tule olla pelkästään lääkärintodistukseen perustuva työvoimaviranomaisen tul-
kinta.  
 
Arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon monien pitkäaikaissairauksien aiheut-
tama työkyvyn vaihtelevuus. Sairaudet saattavat edetä tai niiden oireet pahen-
tua väliaikaisesti, jolloin henkilön tarve tukeen työllistymisessä korostuu. Täl-
laisten seikkojen havainnointi edellyttää erityistä osaamista ja moniammatilli-
suutta. Moniammatillisena arviointityöryhmänä voisi nykylainsäädännön puit-
teissa toimia esimerkiksi paikalliset kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöryh-
mät, mikä samalla myös tehostaisi näiden toimintaa. 
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Otettava käyttöön yksilöllisesti räätälöity palkkatuki 

 
Palkkatuen osalta esityksessä on monia aikaisempaan verrattuna keskeisiä parannuksia. 
Suurimmat yksittäiset parannukset ovat tukiviidakon yksinkertaistaminen, perustuen tason 
sitominen peruspäivärahan tasoon, pysyvän tuen mahdollisuus vajaakuntoiselle sekä palk-
katuen lisäosan myöntämisen mahdollisuus määräaikaisiin työsuhteisiin myös yrityksille. 
Lisäksi palkkatuen saamisen edellytyksenä oleva työmarkkinavalmiuksia parantavan kou-
lutuksen nivominen lisäosan perusteeksi on selkeä parannus ja oikea suunta palkkatuen 
vaikuttavuuden lisäämiseksi. 

 
Esityksen mukaan palkkatuessa ei edelleenkään ole hallitusohjelmaan kirjattua vajaakun-
toiselle yksilöllisesti räätälöityä tuottavuuden alenemaa kompensoivaa palkkatuen mah-
dollisuutta, vaan lain yksityiskohtaisissa perusteluissa tätä mallia esitetään edelleen selvi-
tettäväksi. 
 
Näemme, että yksilöllisesti räätälöity, pitkäkestoinen tai pysyvä palkkatuki vajaakuntoi-
selle tulee toteuttaa jo tässä lakiesityksessä. Tällaisesta tukimuodosta on esimerkkejä 
muun muassa Ruotsista, jossa tuen suuruus on suhteutettu vamman aiheuttamaan haittaan. 
Tähän pitää pyrkiä myös Suomessa. Esityksessä pyritään tähän tavoitteeseen palkkatuen 
lisäosan porrastuksella, mutta esityksestä puuttuvat ne elementit, joiden tuella tarpeellinen 
yksilöllinen räätälöinti voitaisiin käytännössä toteuttaa. 
 

Esitämme, että vamman, sairauden tai haitan vuoksi yksilölle aiheutuvaa tuot-
tavuuden alenemaa varten otetaan käyttöön yksilöllisesti räätälöity palkkatuki. 

 
Läheskään kaikkien vammaisten ja vajaakuntoisten työkyky ei välttämättä sopivan työteh-
tävän löytyessä ja työolosuhteiden järjestelyn jälkeen ole sillä tavalla alentunut, että heillä 
olisi palkkatuen tarvetta tai tuen tarve on oletettua pienempi. Tällöin kyseessä on sopivi-
en, räätälöityjen työtehtävien löytäminen kullekin yksilölle, jotta hänen koko työkykynsä 
hyödyntäminen mahdollistuisi. 
 
Työtehtävän räätälöinti on korkeaa ammattitaitoa vaativaa etsintää, työnhakijan valmen-
tamista ja tukemista kohti avoimia työmarkkinoita sekä siirtymävaiheissa sosiaaliturvan ja 
eri etuuksien yhteensovittamista. Tuottaakseen tuloksia tällainen työhönvalmennus vaatii 
työhönvalmentajan pitkäkestoista ja intensiivistä työskentelyä työnhakijan kanssa. Tämä 
tuetun työllistymisen mallin mukainen työllistyminen on saatujen kokemusten perusteella 
varsin tuloksellista, mutta tästä huolimatta vuonna 2003 Lakiin julkisesta työvoimapalve-
lusta saatu työhönvalmentajapalvelun käyttö on työhallinnossa ollut hyvin vähäistä.  
 
Mielestämme yksilöllisen räätälöinnin käsitettä tuleekin laajentaa myös palveluprosessiin 
ja tukimuotoihin, eikä keskittyä pelkästään rahalliseen tukeen ja sen tason määrittelyyn. 
Palveluvalikoimaa ja toimenpiteitä tulee laajentaa niin, että vammaisella ja vajaakuntoi-
sella on jo heti työttömyysajan alusta alkaen käytettävissään työhönvalmentajan palvelut 
vaihtoehtona palkka- ja lisätuelle. Työhönvalmentajan palkkaamiseen tulisi voida käyttää 
palkkatuen määrärahoja ja näin tukea vammaisen ja vajaakuntoisen suoraa työllistymistä 
avoimille työmarkkinoille. Vammaisen ja vajaakuntoisen on myös tarpeen mukaan voita-
va saada sekä työhönvalmentajan palveluja että palkkatukea yhtäaikaisesti ja riittävän pit-
käkestoisesti.  
 

Esitämme, että työhönvalmentajan palkkaamiseen vammaiselle ja vajaakuntoi-
selle voidaan jatkossa käyttää myös palkkatukeen osoitettuja valtion määrära-
hoja, eikä pelkästään ammatillisen kuntoutuksen tai täydentäviin palveluihin 
osoitettuja määrärahoja. 
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Lisäosan myöntämisen erityiset edellytykset 
 

Kannatamme ammattitaito- ja osaamiskartoituksia ja palkkatuen vaikuttavuuden lisäämi-
seen liittyviä täsmennyksiä sekä esityksessä palkkatuen lisäosan perusteena olevia koulu-
tus- ja työmarkkinavalmiuksia parantavia vaatimuksia. Kuitenkin esityksessä olevat poik-
keukset sulkevat nämä vaateet palkkatuen lisäosan ehtona pois kunnilta, joilla erityisesti 
pitäisi nykyisen yhdistelmätuen alhaisen vaikuttavuuden ja toisaalta tulevien henkilöstö-
rakenteiden muutoksen johdosta tämä velvoite olla. 
 
Lisäksi pienten, kolmannen sektorin työllistäjien ja muiden vastaavien kohdalla tulisi 
myös harkita palkkatuen velvoittavuuden lisäämistä. Nämä työllistäjät ovat monilla seu-
duilla ensi arvoisen tärkeitä työpaikkojen luojia, mutta toisaalta niiden tarjoamat työpaikat 
eivät takaa tukityöllistettävälle riittävää toimeentuloa, eikä työllistyminen avoimille työ-
markkinoille ole juurikaan mahdollistunut tukityösuhteen jälkeen. 
 

Esitämme, että kunnilta edellytetään ja niitä tuetaan koulutus- ja työmarkkina-
valmiuksien parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden järjestämisessä korkein-
ta lisäosaa saavien kohdalla. Kolmannen sektorin pienten työllistäjien osalta 
tulisi selvittää, miten näitä työllistäjiä voitaisiin tukea siinä, että he pystyisivät 
työsuhteen aikana nykyistä vaikuttavammin tukemaan työllistettyään siirtymi-
sessä avoimille työmarkkinoille. 

 
Työssäoloehto yhdenvertaisemmaksi 
 

Esityksessä on säilytetty yhdistelmätukeen liittynyt työssäoloehdon alhaisempi kertymi-
nen korkeimman korotetun palkkatuen kohdalla. Tämä asettaa työllistämistukea saavat 
eriarvoiseen asemaan ja on tasa-arvoisen työllistämisen näkökulmasta perusteetonta ja 
yhdenvertaisuuden vastaista. 
 

Esitämme että esityksestä poistetaan kohta, jossa korkeinta korotettua palkka-
tukea saavan henkilön työssäoloehdon kertymisessä otetaan huomioon ainoas-
taan puolet niistä kalenteriviikoista, jotka työllistetty on töissä. 

 
Sosiaaliselle yritykselle myönnettävän lisäosan perustelu 
 

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on sivulla 39 epäselvä rinnastus, 
joka antaa mahdollisuuden harhaanjohtavaan tulkintaan. Kohdassa sanotaan: ”Muulle 
työnantajalle kuin yritykselle sekä sosiaaliselle yritykselle lisäosa voitaisiin myöntää pit-
käaikaistyöttömien palkkaamiseen ilman osaamis- ja ammattitaitokartoitusta tai muuta 
selvitystä tuottavuuden alentumisesta.” Perustelujen jatkuessa sosiaalinen yritys kuitenkin 
rinnastetaan muuhun työnantajaan yrityksen sijasta, kuten itse laissakin. Ainoastaan tässä 
perusteluosassa rinnastus on epäselvä. 
 

Esitämme, että epäselvä rinnastus korjataan lakitekstin mukaiseksi. 
 
 

Kunnioittavasti 
 
 
 

 
Leena Sariola   Ellen Vogt 
Kehittämispäällikkö  Kehittämiskonsultti 
VATES-säätiö  VATES-säätiö 


