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ELAKETURVAKESKUKSEN TruDISTETTU TUTKIMUSOI]JELMA

Eldketurvakeskuksen tutkimusohjelmat on tdhan asti
teht.y muutaman vuoden vdrein, viimeksi vuonna L9g2.
Niissa on keskitytty Erdketurvakeskuksen sosiaalipoliittiseen tutkimusloimintaan. ohjelma on koosLunut
verrat.en tdsmdrlisesti ja sitovastr meidriterlyist.i
yksitCdisistd tutkimuksista
.

Nyt k;isilra oleva ohjerma on laadittu toisenl-aisella
periaat.teella. ohjelmassa esiterladn EldkeLurvakeskuksen tiedontuotannon periaatteet ja painotukset.
Niiden valintaperust,eet ja merkitys-ro'idr"r, tzilloin
esitelld katLavammin ja i1^r;ilrisemmin kuin t.dhdnastisissa t.utkimusohjermissi o., of 1ut tapana. ohjermaa
voidaan perusterrusti nimittad tutkimu3poriittiseksi
ohjelmaksi, joka suuntaa tutkimustoiminlaa ja rajaa
aihealueita keskipitk;iIlai tahtaykselld.
uuden menett.eryn tarkoituksena on antaa Elaiketurvakeskuksen hallituksel]e ja sidosryhmirle perusteellisempi kuva ehdotetuisti linjaut<sista, j; sitd
kautta paremmat edelrytykset iaikuttaa ETK:n
tutkimustoiminnan suunt.aimisee., .

Tutkimuspoliittinen ohjelma antaa EldkeEurvakeskuksen tutkijoille
ja muirle tiedontuotannosta vastaaviIle henkiloille aikaisempaa serkeimmdt rdhEokohdat
muokata omaa tehLdvaaluettlan vaatimusten mukaan.
ETK:n nykyisen tavoiLeohjauksen mukaisesti tut.kijoiden ja tutkimusryhmien tivoicteet ja aikat.aurut maarittyvdt tdsm5llisemmin tavoitekesfusteluissa ja
vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.
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ELAKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUSPOLITI

IKKA IAUTVUOSTXR

r Ereiketurvakeekusken tuLkimus toiminnan periaaLt,eet
Tyoerdkej irj estelman keskuslaitoksena el-aketurvakes kuksen t.ehtdvdnEi on tuottaa tyoelikejdrestermad palvefevaa tietoa. Eldketurvakeskuksen ohjesddnnon maa-

rittelevdssa asetuksessa todetaan erityisesri, etta
Eldketurvakeskuksen tehtavand on mm ',suorittaa tyontekijdin sekd maaral-ousyriccdjien ja muiden yrirLa-

jien elaketurvaa koskevia cutkimukiia ja raaLia siti
koskevia tilastoja". Tdmd muistio pyrkii miarittere-

md;in, mihin tutkimusLoiminnafl-a tahiturevaisuudessa

pyritAAn.

Eldketurvakeskuksessa tutkimustoiminta kuuruu erityi sesti tutkimusosastolle, mutta erdilt.i osiltaan *yE.
suunnitel-u- ja ]askentaosastolle sekd tilasEo-osas Eo1le. Lisaksi osa lakiosaston tuotteista voitaisiir:
Iaskea tutkimuksiksi.
Tutkimuksel-ra tarkoitetaan tassd yhteydessd serlaista
tiedon tuottamista, jolra pyritaan edesaut.tamaan tyoeraikejarjest.ermdn kehit.tdmisLd tai sen sopeuttamisLa
muuLEuviin olosuhteisiin. se voi olta perustutkimuksen luont.eista tai kdytdnnon padtoksenLekoon kiinnictyya;i. Tutkimukserl-a pyri-taan arvioimaan jdrjesterman
toiminLaa, seuraamaan sen kehitystarpeita tai ennakoimaan uudistusten seurauksia

sdannollistd tilast.ojen tuottamista tai rutiininomaisia kustannusraskermia ja ennusteita ei lasketa tutkimustoiminnan piiriin.
.Tdrkein t.ut.kimustoiminnalle asetettava vaatimus on
ruotettavuus- se taataan parhaiten kayLtdmdrlai yreisesti hyraksyLLyja tieteerrisia tutkimusmenetelmid
Kiytdnnon tarpeita palveleva tut.kimus joudutaan usein
tuott.amaan nopeasti, jolroin kaikkia tiereelrisid
varmistuskeinoja ei ore mahdollista kaiyttdd. Terroinkin tuLkimust.iedon kdyLtaj ilre on pyriltdvd anEamaan
mahdorrisimman selked kdsitys tiedon varmuusasteesta.
-

Tutkimusosastolla on osast.opdarrikko ja yhdeksin tuEki j aa - Tilasto-osaston j a suunnittelu"- j; laskentaosaston panos tutkimusluontoiseen toimintaan voidaan
arvioida 3-5 henkiloksi vuosittain. Tdmd henkirosto
tekee kaikki tut.kimukseen riittyrat tyot aineiston
hankinnasta jurkaisujen painokuntoon iaattamiseen asLi, koska apuhenkilokuntia ei ol-e. Ldhivuosina Erdketurvakeskuksen tutkimusresursseihin ei suunnitella
muutoksia.
Tutkimustoiminnan painoarueiden yht.eydessa on arvioi-

tu

myos

niihin tarvittavan ja kaytetlavissa

or-evan
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tutkijatyovoiman maara. Tdssa yliteydessa on kujtenkrn
todettava, etId ehk;i 20-30 prosenttia tutkijorden
tyopanoksest.a menee muuhun kuin varsinaiseen tuEkt
mustoimintaan (esim. artikkelit,
esitelmat, kouluLus

ym.).

II Tut.kimustoiminnan painoalueet
II.1

Eleiketurva kansantal-oudessa
Eldketurvakeskuksen tutkimustoiminnan puutteena on
taloudellisen tutkimustoiminnan niukkuus. Toiminta

o:t

painottunut tutkimuksiin, joissa elAkejerjestelmea ja
sen vaikut.uksia on tarkasteltu sosiaalipoliitcises[a
ndkokulmasta. Tdstd syystd myos tutkimusosasLon henkilokunta on pAdasiassa koostunut sosiologian ja so
siaal-ipolitiikan tutkijoista
ftse asiassa SuomesLa pitkelti puuttuu sosiaal-iturvaa
koskeva kansantaloustieteellinen perustutkimus. SosiaalipoliiLLinen tutkimus korostaa mj-el-ellddn sosi aaliturvan merkitystti hyvinvointistrategiana paneutu matta sen aiheuLtamaan kokonaistaloudelliseen rasitukseen. Kansant.aloustieLeeseen t,aas kuuluu keskeisenA ajaLus, ettA sosiaalikustannukset ja sosiaalituloi
ovat ennen kaikkea markkinoita saetelevia tekijoita.
Ndmd kAsitykset eivAt vdlrLdmdttd ole vasrakkaisia,
mutta kokonaiskuvan muodostaminen nAyttda vaikealta.
Nykyisin kuitenkin merkittdvd osa sosiaalipoliitt.isesta tutkimuksesta tarkastelee nimenomaan taIoudellisia kysymyksiri sosiaalisesta nAkokulmasta
TdhAn ryhm&d.n kuuluvat useiden tutkimuslaitosten koyhyys- ja tulonjakotutkimukset sekA erilaiset sosiaaIimenojen kehitystd kuvaavat maIIit.
.

.

LAhivuosina El6keturvakeskuksen ndkyvin panos kansan-

Laloudellisissa kysyrnyksissA keskittynee arviointei hin elAkekusLannusLen ja niiden rahoituksen kehltyksest.5.. Naita ennust.eita voidaan entisestSSn syventd;i
ja niihin voidaan myos liitLea perusteltuja suosiruksia vastaisesta kehityksesEA.
Eldket.urvakeskus on perinteellisesti toimj-nut valtakunnallisena Lyoeldkemenojen ja maksujen arvioijana.
Se on tuoLtanut perusmateriaalin, jota erilaiset komiteat, toimi-kunnat ja tyoryhmAt. ovat kdsitelleet
raport.eissaan. Toistaiseksi on keskitytty palvelemaar
toimikunt.ien pyyntojri ja kehirtdmidn malleja, -joilla
tarvitLavat laskelmaL saadaan aikaan" ElS.keLurvakeskus kykenee suheeellisen vdhdisi116 Iisdresurssej-1La
tai vain olemassaolevien resurssien uudella suuntaamisella tuottamaan laajojakin herkkyysnalyyseja erilaisten Lalous- ja vAesLokehitysvaihroehrojen vaiku-
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Suunni_telmissa on t isdL;i viimeksi mainitLua

Koska EldkeLurvakeskuksen ia er;ikeraitosten rekisterit antavat mahdorlisuuden vakuutettujen ansiotoiminnan seuraamiseen koko elinkaaren ajarta, tate koskevaa tutkimusta Lulee jatkaa ja laajentaa- Tdssd yh_
teydessa arvioidaan mm. Lyonantajien ja palkarrsrilie.,
vakuutusmaksun taloudellisia vaikutukiia-.
ErakeLurvakeskuksen on myos syyEd kiinnittae huomioca
tyoelSmdn muutosprosessiin. on mahdorlista, etLa tyosuht.eet kehittyvet katkonaisempaan ja epd.vakaampaan
suuntaan ja ett.d yrirtaijdroiminra lisddntyy pai-tkat.yon kustannuksella. Tdtakin kehitysta voiaain sel--

vittaa ja seurata tyoeldkejarjestermdn rekistereiden

avuLla.

Yritysten tyoerdkemaksujen systemaattinen tilastoinLr
vuodesta 1992 rehtien antaa mahdoll-isuuden mm. yrit.ysten vdlirlisid tyovoimakustannuksia koskeviin sel-

vityksiin.

Katsauksia tyoeldkejdrjestelmd.n t.oiminnasLa tdydennet.aan aikasarjakatsauksirla jdrjescerman kannilta

keskeisisti suureista ja niiden kehityksesLri.
Tarouderriseen ja sitd palvelevaan tutkimusLoimintaan
on kdyLeLtdvissd noin neljd tutkijatyovuotta.
Parhailraan selviEetddn mahdortisuuksia ris;it.a Erdketurvakeskuksen omaa panosta tarouderfisessa tut.kimuksessa myos tutkijavaihdoilla.
TI.2

Erdketurvan sosi.aaripoliitt.inen perustutkimus

vaikka t.aloudellisen tietdmyksen ja tarouskehityksen
ennakoinnin merkitys terla hetkellri korosLuu maiit-

yleisen t.asapainoLtomuuden, suomen jectilaiistyottomyyden ja jutkisen sektorin verkaanLumisen takia, on muistett,ava, ett.d elakejdrjestermd on
ennen kaikkea sosiaalipoliittinen instituutio. sen
tarkoiEuksena on turvala kansalalsLen hyvinvoinLi
mdardt.yissd tirant.eissa, eIi kaytt:ia olimassaolevia
t.aloudellisia resursse j a miidrdtLyj en sosiaalisten
riskien eliminoimiseen tai vahenlimiseen.
mantalouden

Erakejdrjestermdn sosiaalipoliittisesta ruonteesta
johtuu., etti.sen perusreita ja t.oimintaperiaat.teita
on jat.kuvasLi t.utkit.Lava ja selkiyf ettava
-

!

selvitettdvd, millaiselle oikeudenmukaisuuskSsicykselle ja millaiserre hyvinvointiteorialre (kokonai-s) elSket.urva perusLuu. periaaLteit.a koskeva tutkimust.yo on padasiassa kisiLteellistd ja s.osiaalif iOn' mm-
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losofista analyysia. Sen kdytdnnollrnen merkitys on
pyrkimyksessA osoittaa, mistd periaatteista voidaan
ol-osuhteiden muuttuessa tinkj_a, ja missA pisteessa

periaatteista Linkiminen merkitsee tosiasiassa j;irjestelmdn muuttumista toiseksi. Kokonaiseldketulrran
perusteiden tut.kimuksella pyritadn myos selventdmeian
eri eldkejzirjestermien tehtavajakoa kokonaiseldkejarj esEelmdssd.

Alunperin t.yoelake on yleensd ymmdrretty erakeaikaan
siirrettynai palkkana, kun tyonantaja on maksanut tyoeldkemaksun kokonaisuudessaan. vuosien kuruessa lainsdddAnt6on on kuitenkin tullut piirteitd, jotka ovat
saatLaneet muuttaa tyoeliketurvan sis51toi. On hyodyllist;i tuEkia ja siC;i kautta tarkentaa kuvaa ryo-

eldkeLurvan ominaisuuksista

.

KansainvdrisellS vertailulla la hisLorialliserra analyysil1a on tdrked tehtAvd periaatteiden sel-viEtel;,s,,
sd.Neantavattietoasiita,minkAIaisiineroihin
suuriin rai pieniin - erilaiset periaatteeI eraketur-van jArjestAmisessd voivat johtaa.
alueen t.utkimukseen on aihetta varata noin kaksi tuLkijatyovuotta.

TAmAn

II.3

Empiirinen sosiaalit.ut.kimus
Elaketurvakeskuksen harjoittamaa empiirista sosiaaliporiittisba tutkimusta on joskus irvosteltu siitd,
ett.A se on kalIista, vie paljon aikaa ja vaatii runsaasti tyovoimaa. TdI1ainen kuva voi eiityisesti syntyti silloin, kun tutkimuskoht.eet ovar laajoja. ajankohtaisten ongermien t;irkeysjarjestys saattaa tutkimuksen kestdessd. muut,tua, jolloin tutkimustulokset
naytt.5vd.t. jo ilmestyessdrin. vanhentuneilta tai jarjestelmin vSlittomien tarpeiden kannarta yhdentekevilta.

Empiirinen sosiaarieutkimus pyrkii tuott,amaan tietoa
siiL6, millaisia Larpeita vaeicorr;i on elakeLurvan
suhteen ja tayttaiko el:ikejarjestermi nykyiserrdan ne
tavoiLteet, joita silIe on asetettu.
Tarkead_on myos

empiirisesti selvittda, hyviksyvatko

kansalaiset. elakejarjestermalle sdadeLyt periaatteer
ja ymm5rtAvAtko he ne samalla taval-fa kuin niisti
vastaavaL paatoksentekijat.- Jos ndissa suhteissa i1menee olennaisia ristiriitoja,
ne on rat.kaisteva joko
kohot.tamalla kansaraisten tiedongasoa tai mukautta-

maI1a jirjest.elmiA yleisen hyvdksyttAvyyden suuntaan.
JArjest.elmd5hAn ei voi pirkAn paalfe plraa yI1A, €I-'
lei se vastaa kansal_aisten kdsityksiii oikeudenmukaisesLa sosiaalit,urvasta.
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Kormas ernpiirisen sosiaalirutkimuksen keskeinen teh_
tdvd on selvittae erakejdrjestelman muutosten tosiasia]Iisia vaikutuksia. Tassa suhteessa tirastot antavaL jo melko runsaasti informaatiota. Haastat_te1uja kyseryLutkimukset tdydentdvdt niita tuottamafla
tietoa ihmisten vdlittomdstd kokemusmaailmasta.

Kyselytutkimuksirla voicaisiin myos ennakoida suunniteltujen muutosten vastaanottoa. Jonkin verran tate
on Eehtyki-n. silloin kun ol-osuhteet vaativat nopeira
pddtoksid, aikapula aseEtaa kuitenkin ramdnLyyppiserle tutkimukselle omat rajoituksensa.
Juuri empiirisen sosiaalj_tutkimuksen osalta yksi_
tyiskoht.aisten tutkimushankkeiden ma:irittery pitkalre
aikavarilld on hiukan arverutLavaa. Muuttuvat tiranteet ndytt.dvat aina poikivan uusia tutkimustarpeita
ja muuttavan suunnitelmien tarkeysjdrjesEystd. Eradr
arueet ndyttivdt kuitenkin melko-.'.rikailra eikd niicd
koskevan tiedon tarve lahivuosina ainakaan v;ihene.
Empiiriseen sosiaalitutkimukseen kAytetAAn vuosittain
noin viisi tutkijatyovuotta.

rI.

3.

1. EIdkkeeIl-e siirtyminen
El-dket.urvakeskus on tuottanut useita tutkimuksia varhaisen eldkkeelle siirtymisen yksityiskohdista. Empiirisi;i tuEkimuksia relLe aruierta on nytkin tekeirre. Niiden valmist.uttua on vuorossa jouslavien erike-

jeljestelyjen nykyisten tavoitteiden ja tdhdnasLj-sren
tulosten evaluointi.
srM:n Tutkimus- ja kehitt;imisasiain neuvot.terukunnan

(TUKE-neuvoLterukunnan) sLrategiasuunnitelmassa td.hdn
painoarueeseen on laskettu tyol ja toiminLaky,ryn muutokset erakkeel-le siirryLtaessa, joust,avaL eraikeikajarjesLelyt,

eri-laisLen jdrjesteryj"" vaikuLus erdkkeiden mfldrdan ja erakekustannuksiin seka asiaa koskevat kansainvd.liset vert.ailut.

Perimmaisend Lavoitteena erd.keraistymista koskevassa
t.utkimuksessa on tietysti etsiii keinoja, joilra voidaan vaikuttaa eldkkeelte siirtymi"u.i iai eldkkeiden

hakemisalttiuteen.

TT.3 .2

Euroopan i-nLegraatio ja kansainvdliset verLairut

Elaketurvakeskus on sdidnnorlisest.i seurannut erdkejdrjestelmien kehitysLd. urkomai-rru, raatinuL siicd
tiedoLLeira. ja julkiissut yleisesiryksid reorlistuneiden maiden elAkejeirjeitelmistd. Kansainvdlisrd
kehitysLEi koskevaa Li;ro; on piderry ryoeldkejdrjestelmdn piirissEi suuressa arvossa. euroopan. ihiency-
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essA ulkomaisten, eri[yisesIi
eurooppa]aisten eldkejdrjestelmien tuntemus on entista tirkedmpdd.

Ulkomaisten elAkejArj estelmien seurantaa ja niiden
esittelyjA on tarkoitus jatkaa suunnilleen entiseen
tapaan. Yleisesityksid voidaan rierysEi kehirrea ja
jopa laajentaa niistd saatavan palautEeen perusteel 1a.

Ulkomaita koskevia katsauksia voidaan yrittAA tdydentea tilastotiedoilla. Se on tAhdn asti osoittautunur
hankalaksi, koska jArjestelmien erot tekevat Eilastoj en vert.ailun erittdin epSluotett.avaksi . Nykyisin
EU:n ja OECD:n tilastot antanevat jo vankemman pohjan

vertailuil1e.

Varsinaisessa elAkejArjestelmien tutkimuksessa keskiLytAdn ainakin alkuvaiheessa pohjoismaisten elAke-

jdrjestelmien ja

EU-maiden

eldkejArjestelmien vertai-

l-uun. Vertailussa pyritAAn selvittamdain eri maiden
sosiaalipoliittisten j;irjestelmien vallitsevat peri

aatteet ja niiden yhteydet sosiaal-i-siin ja kulttuurisiin rakenteisiin ja traditioihin.
EU:n nykyisessd kehitysvaiheessa on

-

erityisen tdrkedd

seurata yhteison sosiaalisen dimension kehitystd.
EU:n komission Vihred kirja ja Valkoinen kirja ovat
tdmdn alueen keskeisid dokumentteja.

If .3.3.

Kansal-aisten suhtautuminen tyoeldkejArjestelmiAn

ElAketurvakeskus on muutaman vuoden vrilein t.utkinut
kansalaisten yleistd asennoit,umista tyoelSkejdrjesLelmAAn ja sen keskeisij-n periaatteisiin. TdmS.ntyyppisen asennetutkimuksen merkityst.A selvitettiin jo
edellA kohdassa fI.3. Sosiaaliturvaa koskevia asennemittauksia tehddin kyllA muuallakin, viimeksi STA-

ja Turun yliopiston sosiaalipolitiikan taitokselIa. ElAket.urvakeskuksen asenneLutkimus poikkeaa
muist.a vast,aavisLa sik:ilj_, etti siinA keskitytdiin
nimenomaan Ly6e1ikejdrjest.elmAAn ja se pyritdAn t.oistamaan sS.iinnollisest.i samalla, verraten suppealla kysymyskombinaatiolla. Telle tavalla toivot.aan voitavan
seuraLa asenneilmast.on kehitystd.
Uutena hankkeena talta alueelta voitaisiin ajatella
LuLkimusta ihmisten kokemuksisLa ElAketurvakeskuksen
ja tyoelAkelait.osten asiakaspalvelust.a, eIleivAt eldkelaitokset mieluummin hoida tate asiaa itse.
KESissa

III Rekisteri ja tilastolS.hteiden tutkimuksellisen k6.yton kehittdminen
Vallitseva kdytAnt.o Eldketurvakeskuksen tutkimustoiminnassa on o1lut. hankkia alkuperdisaineis.Lo mAir5t-
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ty;i tutkimusongelmaa varten. Tdmd on tietysti paras
tapa ldhestyd ongermaa juuri irarutusta nakokufmasta.
Tyoeldkejarjesterman piirissa ja koko valtakunnassa
kerdtt.dvdd rekist.eri- ja tilastoaineistoa voitaisiin
kuirenkin kdyt.tda pelkki5 tilasroja anaryyrtisemman
t iedon ldhdeaineistona .

on siis siit.A, eLtd selviretaan, minkrilaisiin
tutkimustehtaviin ensisijaisesti tyoetdkej;irjestelman
omat rekisterit ja Eilastot ja toissijaisesti valta_
kunnarlisesti kerdtyt tirastotiedot antavat. mahdolrisuuksia. sen jdrkeen arvioidaan, mitkd mahdolrisista
tutkimuksista ovat t.yoelAkejerjestelmdn kannalta hyody1IisiA.
Kysymys

TdlIainen selvitystyo olisi tairkeAA mm. siksi, etta
varmiisiin tilast.oihin perustuva Eu[kimus on huomattavsti halvempaa kuin alkuperdisaineistoista telrtaiva
tutkimus. Perkkind tilast.oina olemassa ol-eva tieto ei
varmasti myoskddn tavoita kohdeyleisoddn yhLd hyvin
kuin siit5 jalost.ett.u tut.kimustieto.
Rekistereiden ja tilast.ojen tutkimuksellisten kAyttotarkoitusten selvittdminen on ruonteeltaan t.ut.kimuksen edellytysten kehitLemistri. Se ei v;ilttimdttA
nAy vdlittomAsti julkaistavina tuloksina, mutta se
antaa osviiLtoja E1:iket,urvakeskuksen t.ut.kimusEoiminnan suuntaamiseen ja Lulevien tutkimusohjelmien suunnitteluun.
Rekisteri j a t.ilasLot iedon selvitystyohon varataan
noin yksi tutkij aLyovuosi .

IV Yhteistyo muiden tutkimuslaitosten

kanssa

Erdketurvakeskuksen tut.kimusosasto pitda yIIa sddnnollisiA yhteyksi;i yliopist.oihin. osastolia on yhteyspadllikko, jonka t.oimenkuvaan yhteydenpito nimenomaisesti kuuluu. Kaiki-ssa yliopiitoissa pi-a.taa.,

sad.nnollisesti ty6eldkejarjestermdd koskevaa luenLosarjaa. Luont.evaa yhteydenpitoa on syntynyt myos
tuLkijoj-den jatko-opintojen kaut.La.

Keskeinen yhteydenpitoerin kaikkien sosiaari- ja terveysalan tut.kimuslaitosLen vdlille on sosiaali- ja
t,erveysminist.erion Tutkimus- ja kehit.tdmisasian neuvot.t.elukunta (ruKe-neuvottelukunt.a) . Se pyrkii mdd-

rit.telemidn sosiaalialan tuEkim_uksen paii6alueica )a
priorisoimaan niit.ii. Sen piirissA voidaan sopia myos
typnjaosta eri lait.osten kesken. Joitakin tuLfimushankkeita TUKE-neuvoLtelukunt.a voi rahoittaakin.
TUKE-neuvottelukunnan yht.eydessd toimii kansainvarisen tut.kimusyht.eistyon jaosto. EldkeEurvakeskus on
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sielld edustettuna. Tulevaisuudessa l-ienee mahdo1]ista saada EU:1ta taloudellistakin tukea tutkimusLoimintaan. Kansainv5linen tutkimusyhfeistyo vaikuttaa vield hieman vakiinLumattomalta, vaikka se
joiltakin osilt.aan on jo hyvinkin strukLuroitunutta.
Talla heLkelld ndyLtdd sitA, ettA taloude]lista rukea
olisi parhaiten saaLavissa tyottomyyden torjuntaa ja
nuorLen tyollist.S.mistA palveleviin tutkimushankkeisiin. NdmA mahdollisuudet selvitetAAn tarkemmin kun
kansainvAlisen tutkimusyhteistyon jaosto saa tyonsd
talta osalCaan valmiiksi.
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