
Ohjelma – aamupäivä

10.00 Tervetuloa, miksi täällä tänään? / TEM

10.20 Miten varmistetaan monipuolinen, kyvykäs ja laadukas palvelutuotanto/ 
Mikael Palola, järjestämisen vastuuvalmistelija, Keski-Suomi 2021

10.40 Soteuttamot – työkalu verkostojen ja vuoropuhelun rakentamiseen / 
Mika Arramies - Avominne Oy, Tarja Kähärä - Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Piija Äijänen -
Business Jyväskylä

11.05 Sote-kiihdyttämöt – työkalu kilpailu- ja muutoskyvyn kehittämiseen / 
Mikko Hannula - Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Harri Katajisto ja Mia Häkkinen - Pirkanmaan 
TE-toimisto 

11.40 Miten Soteuttamot ja Sote-kiihdyttämöt tukivat uudistumiskykyämme / 
Susanna Antikainen - Fysio Center Jyväskylä Oy, Jukka Pyykönen – Sanaskoti Oy 

12.10 Lounas



Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon!



”Jotta pienemmätkin sote-
toimijat pysyvät mukana”



Miksi täällä tänään?
• Syntyy yhteinen ymmärrys, miksi sote-palveluntuottajien

kehittämiseen pitää tarttua juuri nyt!

• Tavoitteena on löytää jokaiselle alueelle parhaiten sopivia ratkaisuja
sote-palveluntuotannon kehittämiseksi.

• Oivaltaa kuinka Soteuttamoita ja Sote-kiihdyttämöitä voi lähteä
soveltamaan omalla alueella itsenäisesti. 

• Vahvistetaan sote-palvelutuotannon kehittäjien yhteistyötä ympäri
Suomen.
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Ohjelma – iltapäivä

13.15 Näin lähdet vauhdittamaan sote-palveluntuotantoa – kysy, haasta ja kommentoi / 
Elina Eerola ja Riina Kopola, Sitra

14.00 Iltapäiväkahvi

14.20 Kuinka ja ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat jo nyt tukea sote-yrittäjiä ja palveluja 
tuottavia järjestöjä 
Mikko Hannula – Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Mia Häkkinen ja Harri Katajisto - Pirkanmaan TE-
toimisto

15.05 Seuraavat konkreettiset askeleet / TEM

15.30 Tilaisuus päättyy – työn touhuun!

TEMin, Sitran, Kaakkois-Suomen ELYn ja Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijat tavattavissa  klo 16.00 
saakka



Keitä täällä on paikalla?



Mene osoitteeseen www.menti.com ja syötä koodi: 72 95 93

Ota puhelimesi esiin
Mene osoitteeseen 

www.menti.com

Syötä koodi 
72 95 93 ja 

äänestä!

https://www.mentimeter.com/s/7b1b95bab9caaccbf77b9b98ba86f1a4/2e34e7cd52c9/edit

https://www.mentimeter.com/s/7b1b95bab9caaccbf77b9b98ba86f1a4/2e34e7cd52c9/edit


Miksi täällä tänään?

Marja-Riitta Pihlman
osastopäällikkö - alueet ja kasvupalvelut, TEM



Miksi sote-palveluntuotantoa 
tulee kehittää juuri nyt?

Jaana Lappi
hankepäällikkö – innovaatiot ja yritysrahoitus / TEM



Miksi sote-palveluntuotantoa pitää 

kehittää?
Megatrendejä ja 

tulevaisuuden ilmiöitä

Näin megatrendit ja ilmiöt

näkyvät Suomen sotessa

Eliniät pitenevät

Kaupungistuminen

Julkisen talouden reunaehdot 
tiukkenevat

Digitalisaatio & logistiikan 
kehittyminen

Genomitiedon hyödyntäminen ja 
geenien muokkaaminen

Yksiöllinen terveys ja hyvinvointi 
korostuvat

Hyperkonnektiivinen 
yhteiskunta

Robotisaatio

Suomi vanhenee: väestön ikärakenne 
muuttuu radikaalisti

Yhä isompi osa suomalaisista asuu 
kaupungeissa: tarvitaan kykyä ennakoida 
palvelutarpeen muutoksia eri alueilla

Huoltosuhde heikkenee: vähemmällä 
rahalla pitää vastedes saada enemmän 
tuloksia

Yksilöllinen palveluntarve korostuu samalla 
kun Big Data antaa aivan uusia 
mahdollisuuksia vastata tähän tarpeeseen

Vertaistuen ja -verkostojen merkitys kasvaa

Inhimillisen hoivan arvo nousee 
entisestään



- Sote-alan toimintaympäristö muuttuu 
kiihtyvällä vauhdilla, vaikka tulevista 
uusista sotea uudistavista ratkaisuista ei 
vielä ole tarkkaa tietoa

- Uudistusten pitkä odotusaika on 
aiheuttanut epävarmuutta alan pienissä 
palveluntuottajissa, ja he miettivät nyt:
1) jatkaako nykyisellä mallilla
2) uudistaako toimintaa ja investoida
3) myydäkö liiketoiminta
4) lopettaako toiminta kokonaan 

- Sote-palvelujen markkinat ovat jo 
olemassa. Kasvavaan ja yksilöllistyvään 
palvelutarpeeseen voidaan vastata 
paremmin, jos palveluntuottajakenttä 
säilyy monipuolisena. 

- Vaihtoehtoja tarvitaan, oli kyse sitten 
palveluseteleistä tai henkilökohtaisesta 
budjetista.

- Palveluita hankitaan myös kilpailutuksilla 
ja ulkoistuksilla.

- Pk-palveluntuottajilla on merkittävä rooli 
alueensa elinvoiman ylläpitämisessä.

Miksi pk-palveluntuottajakenttää kannattaa

kehittää juuri nyt?



Ymmärrys eri kokoisista yrityksistä sote-toimialalla
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Yritysten jakautuminen
kokoluokittain sote-alalla

Hlö Yritysten
lukumäärä

1-4 16 742
5-9 697
10-19 485
20-49 293
50-99 83
100-249 44
250-499 27
500-999 8
1000- 8

Lähde: Sote-toimialaraportti ja pk-barometri -

Epävarmoista tulevaisuuden näkymistä 

hyvinvoinnin kasvuun? Terhi Tevameri, ELY,

15.11.2018



Soteuttamista eri puolilla Suomea

• 21.2. Soteuttamo Kanta-Häme, Forssa

• 7.3. Soteuttamo Etelä-Savo, Sulkava

• 20.3. Kansalais-Soteuttamo, Uusimaa, Helsinki

• 25.3. Soteuttamo – Yksityiset ja julkiset sote-palvelut Lapissa

• 27.3. Soteuttamo Etelä-Karjala – Myö tehään tää yhessä, Lappeenranta

• 4.4. Sotetuttamo – Kela ja THL sote-tuottajien tukena, Lahti

• 24.4. Digi-Soteuttamo Pohjanmaan Osallisuusareenassa, Vaasa

• 25.4.2019 Soteuttamo Kymenlaakso

• 16.5.2019 Soteuttamo Satakunta



Miten varmistetaan monipuolinen, 
kyvykäs ja laadukas palvelutuotanto? 

Mikael Palola
järjestämisen vastuuvalmistelija - Keski-Suomi 2021



Soteuttamot – työkalu verkostojen ja 
vuoropuhelun rakentamiseen



• Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan 
uudistamisen ja verkostojen kehittämisen 
työkalupakki

• Soteuttamot ovat avoimia ja maksuttomia 
matalankynnyksen tapahtumia, joissa 
luodaan kumppanuuksia ja rakennetaan 
alueen elinvoimaa yli toimiala- ja 
sektorirajojen

• Tervetulleita yksityinen, julkinen ja 
kolmas sektori

• Vuodesta 2017 lähtien järjestetty               
91 Soteuttamoa, niissä reilut  4800 kävijää 

Yritykset

44 %

Julkinen

23% 

Järjestöt

19%

Muut

7 %

KÄVIJÄT



Piija Äijänen

Business Jyväskylä

Tarja Kähärä

Kaakkois-Suomen 
ELY-keskus

Mika Arramies

Avominne Oy

Paneelikeskustelu



Sotealan 
palvelun-
tuottaja

Talous-
hallinnon 

yrittäjä

Oma 
liiketoiminnan 
kehittäminen



Sotealan 
palvelun-
tuottaja

Digiyrittäjä, 
pelillistämisen

palvelun-
tuottaja

Digituote sotealalle 
esim. tarina, johon on 

upotettu: ohjausta, 
mallintamista,opastusta

esim. lapselle ja 
nuorelle sairauden 

itsehoidosta



Sote-kiihdyttämöt
–

työkalu kilpailu- ja muutoskyvyn kehittämiseen 

Mikko Hannula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Harri Katajisto ja Mia Häkkinen, Pirkanmaan TE-toimisto 



Miksi?

ELY & TE

Kiihdyttämö
prosessina

Opit

Suositukset



Miten Soteuttamot ja Sote-kiihdyttämöt
tukivat uudistumiskykyämme?

Susanna Antikainen – Fysio Center Jyväskylä Oy



Miten Soteuttamot ja Sote-kiihdyttämöt
tukivat uudistumiskykyämme?

Jukka Pyykönen – Sanaskoti Oy 



Sanaskoti tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille 
ympärivuorokautista laitoshoitoa, tehostettua 

palveluasumista ja tukiasumista Uudellamaalla Siuntiossa

Meillä Sinusta Välitetään Aidosti !

Alkutilanne: 17-asiakaspaikkaa, hyvä sopimus- ja asiakastilanne

Kehitetty innovatiivinen malli laajentua mökkiyksiöiden avulla

Tavoite laajentua asiakastarpeen mukaan (3-4 mökkiä 

vuodessa)
Uusia palveluja mm. lievästi aivovammaisille 

päihdeasiakkaille



Ohjelma – iltapäivä

13.15 Näin lähdet vauhdittamaan sote-palveluntuotantoa – kysy, haasta ja kommentoi / 
Elina Eerola ja Riina Kopola, Sitra

14.00 Iltapäiväkahvi

14.20 Kuinka ja ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat jo nyt tukea sote-yrittäjiä ja palveluja 
tuottavia järjestöjä 
Mikko Hannula – Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Mia Häkkinen ja Harri Katajisto - Pirkanmaan TE-
toimisto

15.05 Seuraavat konkreettiset askeleet / TEM

15.30 Tilaisuus päättyy – työn touhuun!

TEMin, Sitran, Kaakkois-Suomen ELYn ja Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijat tavattavissa  klo 16.00 
saakka



LOUNAS

Tilaisuus jatkuu 

klo 13.15
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Näin lähdet vauhdittamaan 
sote-palveluntuotantoa 
- kysy, haasta ja kommentoi! 

Elina Eerola, Katja Multanen ja Riina Kopola, 
Sitra



Soteuttamon ja Sote-kiihdyttämön
toteuttamisen opas

Sote-kiihdyttämö
- liiketoiminnan tehovalmennusta

1. Sote-kiihdyttämön tausta ja tavoitteet
2. Kiihdyttämö käyntiin
3. Osallistujahaku- ja valinta
4. Työnjako ja resurssointi 
5. Aloituspalaveri ja tiedonkulku
6. Mentorit liiketoiminnan kehittämisen tukena
7. Lähipäivät -kulku ja esimerkkejä
8. Projektipäällikön ja kouluttajan muistilistat

Soteuttamo 
- uusia ideoita ja verkostoja

1. Soteuttamo innostaa uudistumaan 
2. Mitä Soteuttamot tavoittelevat? 
3. Soteuttamon käynnistäminen
4. Viestintä ja ilmoittautumiset
5. Teemat
6. Työpajat
7. Verkostoitumisen tukeminen
8. Mittarit ja palaute



Mene osoitteeseen www.menti.com ja syötä koodi: 72 95 93

Ota puhelimesi esiin
Mene osoitteeseen 

www.menti.com

Syötä koodi 
72 95 93 ja 

äänestä!

https://www.mentimeter.com/s/7b1b95bab9caaccbf77b9b98ba86f1a4/2e34e7cd52c9/edit

https://www.mentimeter.com/s/7b1b95bab9caaccbf77b9b98ba86f1a4/2e34e7cd52c9/edit


Järjestäjien ja osallistujien palautteessa on paljon yhteistä, monella alueella

▪ Vuorovaikutusta ei ole koskaan liikaa. Kun järjestäjänä on neutraaliksi koettuja 
toimijoita, avoimelle vuorovaikutukselle on parhaat edellytykset

▪ Tilaisuuksissa pystyttiin kertomaan ajankohtaisista sote-markkinan 
muutoksista asiantuntevasti, useammalle eri kohderyhmälle samalla kertaa

▪ Sekä järjestäjät että palveluntuottajat loivat uusia kontakteja – syvällinen  
verkottuminen vaatii kuitenkin toistoa

▪ Järjestäjän ja tukipalvelujen tuottajien ymmärrys oman alueen 
palvelutuotannosta parantui

▪ Soteuttamossa nähdään paljon potentiaalia, yli alue- ja sektorirajojen

▪ Kansallinen koordinaatio on kaikissa haastatteluissa toistunut toive

palaute & jatkotoiveet



”Alueet ovat tosi erilaisia, 
meille ei käy sama malli kuin 
naapurille tai pääkaupungille.”

”Eniten tarvittais apua 
työvoiman saatavuuden 
kanssa. Voiskohan tätä 
kokeilla sillä teemalla?”

”Kyllä meidän alueen elinvoimalle 
on hirmu tärkeää se, että pienet 
yritykset pysyisivät pystyssä. Mutta 
kyllä ne tarvitsevat apua, muuten 
tulee lappu luukulle."

”Pienet voivat pärjätä 
jatkossa, tuli mikä sote-
malli vaan, vain tekemällä 
rohkeasti yhteistyötä.”

”Toiminnan 
kehittämisen pitää olla 
pitkäjänteistä. 
Jatkamalla nyt 
aloitettua säännöllisesti, 
mutta paljon 
asiakaslähtöisemmin, 
saadaan tuloksia.” 

”Järjestöt unohtuvat 
helposti, vaikka heidän 
roolinsa on todella tärkeä 
monella alueella.”

”Etukäteen kannattaa 
selvittää, kenellä on akuutti 
tarve minkäkin asian 
sparraamiseen, että tilaisuus 
kiinnostaa ja onnistuu.”

”Oli tämä tosi 
raskas järjestää. 
Mutta jos vois tehdä 
täntyyppistä vähän 
kevyemmin…”

ista sanottua



Soteuttamo 
työkaluna ei ole 
valmis –
kun se on valmis,
on sote-alan 
murroskin ohi!



Pk-yrityksille ja palveluja tuottaville järjestöille



Sote-kiihdyttämön 

tavoitteet

• Auttaa pk-palveluntuottajia 
kehittämään liiketoimintaosaamista 
ja ennakointikykyä

• Tarjota julkisille 
yrityspalveluille mahdollisuus 
kehittää alueen 
yrityspalvelukokonaisuutta 
vastaamaan pk-palveluntuottajien 
tarpeisiin



Sote-kiihdyttämön tuloksena

jokainen yritys/järjestö on tehnyt 

- kattavan kehittämissuunnitelman ja

-hissipuheen

joiden avulla he voivat esitellä palvelunsa tuleville 
palvelujen ostajille ja mahdollisille rahoittajille.



Sote-kiihdyttämön sisältö

Kymmenen lähipäivää +  viikottainen mentorointi

Lähipäivien teemat:

- Uusi sote-toimintaympäristö

- Palvelumuotoilu: asiakasymmärryksen kasvattaminen, palvelupolun 
mallintaminen ja yrityksen tarina

- Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallinnus ja mittaaminen

- Liiketoiminnan talousmallinnus ja kassavirtaennuste

- Julkiset ja yksityiset rahoitusvaihtoehdot sekä rahoitustarpeen 
mallintaminen

- Loistavan hissipuheen anatomia

- Brändäys sekä digitaalinen myynti- ja markkinointi



DIPLOMITYÖ
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

“Sote-kiihdyttämö - Kaakkois-Suomi:
Valmennuksen vaikutukset pk-
palveluntuottajien toimintaan”

-Paula Hännikäinen



Millainen vaikutus sote-
kiihdyttämöllä oli pk-
palveluntuottajien
liiketoimintaan?



“Markkinointiin tulemme satsaamaan uuden
palvelun myötä”

”Kokemusasiantuntijoiden käyttö 
yritystoiminnan kehittämisessä”

“Mittareiden päivittäminen auttaa 
liiketoiminnan tiedolla johtamisessa”

”Aiomme kehittää vaikuttavuuden 
todentamista”



Kahvitauko

ohjelma jatkuu klo 14.20



Kuinka ELY-keskukset ja TE-toimistot voivat jo nyt 
tukea sote-yrittäjiä ja palveluja tuottavia järjestöjä

Mia Häkkinen ja Harri Katajisto, Pirkanmaan TE-toimisto

Mikko Hannula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 



Miten voimme auttaa?



Kumppani-
verkosto

SOTE-
asiantuntijat

SOTE-
imago-

ohjelma

SOTE-
kiihdyttämö

SOTE-
verkostot

SOTE-
klubit

SOTE-
osaajat

SOTE-
Täsmäkou
-lutukset

Kehittämisen tukena: 



Menestystarinat



Kehitettävää



Mitä seuraavaksi?



kasvubuusti.
fi

Yhteystiedot ja lisätietoja:

Mikko Hannula
Hankinta-asiantuntija
mikko.hannula@ely-keskus.fi
0295 029 247

Mia Häkkinen Harri Katajisto 
Projektipäällikkö, asiantuntija Projektipäällikkö, asiantuntija
mia.hakkinen@te-toimisto.fi harri.katajisto@te-toimisto.fi
0295 036 078 0295 036 718

www.kasvubuusti.fi
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Seuraavat konkreettiset 
askeleet

Marjukka Aarnio, 
teollisuusneuvos – alueet ja kasvupalvelut / TEM

Jaana Lappi,
hankepäällikkö – innovaatiot ja yritysrahoitus / TEM



Miten tästä eteenpäin



- Vaikka maakuntauudistus ei toteutunut, on edelleen syytä vahvistaa pk-yritysten ja 
järjestöjen mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä sote-palvelumarkkinoilla.

- TEM:n hallinnonalalla ELY-keskusten yrityspalveluiden on mahdollista ottaa sote-
palvelumarkkinat ja sote-palveluntuottajien valmiuksien kehittäminen yhdeksi 
kehittämiskohteeksi ja tarjota PK-yrityksille ja järjestöille näiden tarvitsemaa 
muutostukea.

- Jatkotyössä kannattaa hyödyntää Sitran kehittämiä Soteuttamo- ja Kiihdyttämö-
kehittämiskonsepteja, sillä niistä saadut kokemukset ovat hyviä. TEM:ssä on mietitty 
erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla konseptit olisi mahdollista ottaa ELY-keskusten 
työvälineiksi. 

- Molemmat konseptit ovat hyödynnettävissä myös muilla palvelumerkinoilla, 
esimerkiksi työvoima- ja elinkeinopalveluiden markkinoilla.

Työ ja elinkeinoministeriön näkökulma 

sote-markkinoiden kehittämiseen



Miten lähestyä palvelumarkkinoiden 

kehittämistä

- Pelkkä lainsäädäntö ei takaa onnistunutta palvelujärjestelmää ja toimivaa markkinaa, vaan 
käytännön toteutus ratkaisee. Tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Alueellisella tasolla 
tehtävä yhteistyö on avainroolissa palvelumarkkinoiden muodostumisessa.

- Palvelumarkkinoiden kehittämisen johtaminen on haasteellinen uusi tehtävä- ja osaamisalue, 
jossa tarvitaan yhteistyötä ja tiedolla johtamisen hyödyntämistä valtioneuvostotasolla (STM, 
TEM ja VM).

- Tavoitteena on saada kokonaiskäsitys palvelutuotannon ekosysteemeistä, joissa julkinen sektori 
toimii sekä palvelutuottajana että tilaajana ja joissa palveluja ja palveluprosesseja kehitetään 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä – asiakkaan parhaaksi. Keskeistä on palvelujen 
vaikuttavuuden parantaminen.

- Haasteena on se, että julkisella sektorin rahoitusmahdollisuudet eivät voi loputtomasti kasvaa. 
On kehitettävä uudenlaisia  toimintatapoja ja innovaatioita.



Soteuttamo- ja kiihdyttämö-konseptien 

jatkohyödyntäminen

Selvityshanke sote-palveluiden järjestäjien mahdollisuuksista vaikuttaa markkinoiden toimivuuteen  ja 

edistämiseen.

• Soteuttamoiden ja 

Kiihdyttämöiden

jatkohyödyntämisen 

varmistaminen.

• HUOM! Voidaan hyödyntää 

myös muilla kuin sote-

markkinoilla. 

1-6/2019 7/2019 -

Terveysalan kasvustrategian ja kotimarkkinan yhteensovittaminen.

• Pienempien sote-palvelutuottajien huomioiminen. 

• Uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen 

terveys- ja hyvinvointialalla. 



Soteuttamot ja Kiihdyttämöt alueilla, 

osana ELY-keskusten työkaluvalikoimaa

- Soteuttamo 2.0- ja Kiihdyttämö-toiminta siirtyy Sitralta alueelliseksi toiminnaksi ELY-
keskusten vastuulle.  Alueille tarvitaan myös kansallista tukea ja koordinaatiota: Sote-
muutostuki.

- Sote-muutostuki –toiminta rakennetaan kansalliseksi tehtäväksi, joka kokoaa ja tukee kullakin 
ELY-alueella tehtävää sote-muutostyötä. 

- Pienemmillä palveluntuottajilla on omia mm. digitalisaatioon liittyviä haasteitaan, jotka on 
otettava huomioon (mm. Kanta-palveluihin, palvelusetelijärjestelmiin  ja muihin mahdollisiin 
tietojärjestelmiin kytkeytyminen). 

- Mahdollisuus rakentaa myös tiiviimpää integraatio sote- ja kasvupalveluiden väillä 
(heikommassa työmarkkina-asemassa olevat). Joissakin kokeiluissa ja piloteissa on jo pyritty 
tiivistämään yhteistyötä. 



Pk-sote –toimialalla tuottavaa ja tuloksellista työtä –

ESR –hanke 

Liikkeelle ollaan laittamassa valtakunnallista ESR-hanketta, jonka koordinaatiovastuu 
tulisi yhden ELY-keskuksen vastuulle.

Sote/hyte –tuottavuuden, tuloksellisuuden  ja työhyvinvoinnin kehittäminen

– Valtakunnallisen ESR - koordinaatiohankkeen valmistelu käynnistyy 3/2019 

– Sote- tilannekuva ja markkinaymmärrys (toimialapäällikkö) 

– Kunkin alueen ELY-keskuksen sekä sote-muutostiimin toiminnan tukeminen

– ” Tuetaan muutosta alueiden tarpeiden mukaisesti mm. järjestämällä Soteuttamo- ja kiihdyttämö –tilaisuuksia 

tai vastaavia  

– Tunnistetaan  alueelliset resurssit osaamiseen ja kehittämis-/innovaatiotoiminnan rahoittamiseen

– Yhteydenpito alueiden palvelutuottajiin erityisesti pk-yrityksiin



Alustava aikajana 2019-2021 

syystouko joulu

Soteuttamot jatkuvat ja 
tavoitteena, että
ensimmäiset Kiihdyttämö-
haut sote-toimijoille
alueilla käynnistyvät ja 
verkostotapaamiset
jatkuvat

huhti

- 25.3. 2019 Säätytalo
Jatkoprosessi ja ESR-
rahoitushaku käynnistyy

marrasmaalis kesä

Kiihdyttämö & Soteuttamo
I sparraus- ja yhteiskehittämis-
työpaja Helsingissä 7.5.
kaikille kiinnostuneille

heinä elo loka

II Sparraus- ja 
yhteiskehittämis-
työpaja Helsingissä 
18.6.

2020-2021

Kiihdyttämöt ja 
Soteuttamot
käynnissä

Syksyn Kiihdyttämöt
käynnistyvät



Kiitos!


