
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 

Kokouksen 

PÖYTÄKIRJA 4/2021 

aika: tiistai 20.4.2021 klo 17.00 - 17.22 

paikka: 

asiat: 

Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Teams-yhteys 

esityslistan mukaiset asiat 

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-) 

Yhtymähallitus 

Jäsen 
(x) Korvensyrjä Kalervo 
(x) Aro Pekka 
(x) Kemppainen Elina 
(x) Kiukainen Susanna 
(x) Mattsson Kaj,§ 43-47 ja 49-51 aikana 
(x) Nurmi Satu 
(x) Rautanen Hannu 

Muut osallistujat 
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. 
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj. 
(-) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj. 
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; 
esittelijä 
(x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja 
(x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto 
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 

sähköinen allekirjoitus 
Kalervo Korvensyrjä 
yhtymähallituksen puheenjohtaja 

sähköinen allekirjoitus 
Satu Villa 
yhtymähallituksen sihteeri 
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Kokouksen 

aika: 

paikka: 

tiistai 20.4.2021 klo 17.00 

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto 
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Teams-yhteys 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA 

§ Käsiteltävä asia 
43 KOKOUKSEN AVAAMINEN 
44 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
45 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- 

KASTAJIEN V ALINTA 
46 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
47 KURINPITOELIN 
48 AVUSTUSTEN HAKEMINEN KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULU- 

TUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖLTÄ 
49 VIRANHAL TIJAPÄÄTÖKSET 
50 ILMOITUSASIAT 
51 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
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44 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

45 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 
VALINTA 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 26.4.2021 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymänjulkisella ilmoi 
tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 27.4.2021 klo 12.00 alkaen sekä 
samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän intemet-sivulla. 

Tarkastusmenettely: 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) teh 
dään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) 

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Esitys: Susanna Kiukainen ja Satu Nurmi 

Päätös: Valittiin Susanna Kiukainen ja Satu Nurmi 

46 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Päätös: 

Päätösehdotus: 
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä§ 47-51. 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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47 § KURINPITOELIN 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Yhtymähallitus 25.1.2011 § 12 

Laki ammatillisesta koulutuksesta § 35 käsittelee opiskelijan kurinpitoa ja opiskeluoi 
keuden menettämistä. Lain mukaan opiskelijaa voidaan kurinpidollisesti rangaista kir 
jallisella varoituksella, määräaikaisella erottamisella oppilaitoksesta tai opiskelijan 
asuntolasta erottamisella. 

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen laajennettu yhtymähallitus on päivittänyt ja 
hyväksynyt Peimarin koulutuskuntayhtymälle järjestyssäännöt ja opiskelija-asuntolan 
järjestyssäännöt kokouksessaan 21.9.2010 § 142. Näiden sääntöjen mukaisesti rehtori 
voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen tai evätä opiskelijalta asumisoikeuden 
yhden kuukauden ajaksi. 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 5 § määrittelee yhtymähallituksen 
ratkaisuvallan. Hallintosäännön 5 § kohta 8: Yhtymähallitus päättää lakiin perustuvien 
kurinpidollisten säännösten rajoissa opiskelijan erottamisesta enintään vuodeksi sekä 
opiskelijan erottamisesta opiskelija-asuntolasta pysyvästi. 

Kuntalain 14 § käsittelee toimivallan siirtämistä. Lain mukaan toimivalta sellaisessa 
asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä, voidaan siirtää vain toimieli 
melle. Opetustoimessa tätä on tulkittu siten, että vain toimielin, ei yksittäinen viran 
haltija, voi päättää opiskelijan erottamisesta. 

Valmistelija: kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää perustaa kuhunkin opistoon kurinpitotoimielimen, jolle yhty 
mähallitus delegoi hallintosäännön 5 § 8 kohdan mukaisen kurinpidollisen ratkaisu 
vallan. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että kurinpitotoimielimeen kuuluvat ao. opiston 
rehtori, opinto-ohjaaja ja kyseessä olevan opiskelijan opettajatuutori. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Yhtymähallitus 22.11.2011 § 12 

Laki ammatillisesta koulutuksesta muuttuu 1.1.2012. Laki ammatillisesta koulutukses 
ta annetun lain muuttamisesta 951/2011 täsmentää ja muuttaa opiskelijaksi ottamisen 
perusteita ja siihen liittyvää tiedonsaantia, opiskeluoikeuden peruuttamista ja siihen 
liittyvää tiedonsaantia, opiskeluoikeuden palauttamista, huumausainetestausta ja ku 
rinpitoa. 

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, määräaikaista erottamista sekä opis 
kelusta pidättämistä, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää 
1.1.2012 alkaen koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimieli- 
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messä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelä 
män ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjoh 
tajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden pe 
ruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimie 
limeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohta 
jaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opiskelijoita edustavalla jä 
senellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltai 
set jäsenet toimivat virkavastuulla. 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) että 25.1.2011 § 12 mukainen toimielin on voimassa 31.12.2011 asti, 
2) perustaa kuhunkin opistoon kurinpitotoimielimen 1.1.2012 alkaen, jolle yhtymä 

hallitus delegoi hallintosäännön 5 § 8 kohdan mukaisen kurinpidollisen ratkaisu 
vallan, 

3) että kurinpitotoimielimeen kuuluvat kussakin opistossa 1.1.2012 -31.12.2014 ao. 
opiston rehtori, kuraattori, kyseessä olevan opiskelijan opettajatuutori ja ao. toimi 
paikan oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Työelämän edustajaksi yhtymä 
hallitus päättää nimetä 1.1.2012 -31.12.2014: 
Kalatalous- ja ympäristöopisto: Heikki Eskelinen, ammattikalastaja 
Maaseutuopisto: Juha Kuopila, maanviljelijä 
Sosiaali- ja terveysopisto: Ritva Mutanen, päiväkodin johtaja 
Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa yhtymähalli 
tus päättää nimetä toimielimeen ao. opiskelijan viimeisen työssäoppimispaikan 
työpaikkaohj aaj an. 

4) valita toimielimen puheenjohtajaksi ao. rehtorin 
5) maksaa työelämäedustajille palkkiota 60 e / toimielimen kokous. 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

OTE valitut henkilöt 
palkkatoimisto 
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Yhtymähallitus 18.11.2014 § 166 

Kurinpitoelimen toimikausi päättyy 31.12.2014. Kussakin opistossa toimii tehtä 
vänimikkeiden mukaisesti viranhaltijat ja opiskelijaedustaja, joten heidän osaltaan 
henkilöitä ei tarvitse valita. Sen sijaan kurinpitoelimissä olevat työelämäedustajat tu 
lee nimittää uudelle toimikaudelle. 

Organisaatiouudistus ja hallintosäännön päivitys lähentävät Kalatalous- ja ympäristö 
opiston ja Maaseutuopiston toimintoja. Kurinpitoasioissa on kuitenkin perusteltua ni 
mittää oma työelämäedustaja molemmille opistoille ajankäytön ja matkakulujen vuok 
si. 

Valmistelija: kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila 

Kunta yhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää nimittää kurinpitoelimen työelämäedustajiksi 1.1.2015 - 
31.12.2017: 

Kalatalous- ja ympäristöopisto: 
Maaseutuopisto: 
Sosiaali- ja terveysopisto: 

Heikki Eskelinen, ammattikalastaja 
Juha Kuopila, maanviljelijä 
Ritva Mutanen, päiväkodin johtaja 

Päätös: 

OTE 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Heikki Eskelinen 
Juha Kuopila 
Ritva Mutanen 
tiedoksi: kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta 

Yhtymähallitus 20.3.2018 § 45 

Uudistettu laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018 alkaen. Lain 93 § 
mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erotta 
misesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulu 
tuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Lain 93 § toisen momentin mu 
kaan toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opet 
tajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Peimarin koulutuskuntayhtymän vuonna 
2011 perustama kurinpitoelin vastaa 1.1.2018 alkaen lain määräämää monijäsenistä 
toimielintä. 

Lain 93 §:n 1 momentin mukaan korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erot 
tamisesta ja asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päät 
tää rehtori. 

Vuonna 2014 nimetyn toimielimen toimikausi on päättynyt 31.12.2017. Yhtymähalli 
tuksen tulee nimittää uusi kurinpitoelin toimikaudelle 1.1.2018-31.12.2020. 
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Valmistelija: kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 

1) perustaa kuhunkin opistoon kurinpitotoimielimen käyttämään lain ammatillisesta 
koulutuksesta 93 §:n mukaista toimivaltaa, 

2) että kurinpitotoimielimeen kuuluvat kussakin opistossa ao. opiston rehtori, kuraat 
tori, kyseessä olevan opiskelijan opettajatuutori ja ao. toimipaikan oppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtaja. Työelämän edustajaksi yhtymähallitus päättää nimetä 
1.1.2018 -31.12.2020: 
Kalatalous- ja ympäristöopisto: Heikki Eskelinen, ammattikalastaja 
Maaseutuopisto: Juha Kuopila, maanviljelijä 
Sosiaali- ja terveysopisto: Minna Nieminen, yksikön johtaja 

3) valita toimielimen puheenjohtajaksi ao. rehtorin 
4) maksaa työelämäedustajille palkkiota palkkiosäännön mukaan 
5) valtuuttaa ao. opiston rehtorin päättämään yksin korkeintaan kolmen kuukauden 

määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Yhtymähallitus 20.4.2021 § 47 

Kurinpitoelirnen toimikausi on päättynyt 31.12.2020 ja uusi kurinpitoelin tulisi nimit 
tää. Yhtymähallituksen päätöksellä 20.3.2018 valtuutettiin rehtori päättämään yksin 
opiskelijoiden korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asun 
tolasta erottamisesta. Päätöksen ansiosta kurinpitoelimet eivät ole kokoontuneet ker 
taakaan kolmen vuoden aikana. 

Jatkossa opistokohtaisia kurinpitoelimiä ei enää tarvita, koulutuskuntayhtymällä voi 
olla yhteinen kurinpitoelin. 

Valmistelija: kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää 

1) perustaa koulutuskuntayhtymälle kurinpitotoimielimen käyttämään lain ammatillises 
ta koulutuksesta 93 § :n mukaista toimivaltaa, 

2) että kurinpitotoimielimeen kuuluvat ao. opiston rehtori, kuraattori, kyseessä olevan 
opiskelijan opettajatuutori ja ao. toimipaikan oppilaskunnan hallituksen puheenjohta 
ja. Työelämän edustajaksi yhtymähallitus päättää nimetä 1.5.2021 -30.6.2024 Juha 
Kuopilan, 

3) valita toimielimen puheenjohtajaksi ao. rehtorin 
4) maksaa työelämäedustajille palkkiota palkkiosäännön mukaan 
5) valtuuttaa edelleen ao. opiston rehtorin päättämään yksin korkeintaan kolmen kuu 

kauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta 
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Päätös: 

OTE 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

työelämänedustaj a 
kuraattori 
oppilaskunnan edustajat 
rehtorit 
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YHTYMÄHALLJTUS 20.4.2021 
48 § AVUSTUSTEN HAKEMINEN KALA TALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN 
EDIST ÄMISSÄÄ TIÖLT Ä 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för främjandet 
av fiskeri- och sjöfartsutbildning on julistanut haettavaksi avustukset kalatalous- ja 
luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenku 
lun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten 
30.4.2021 mennessä. 

Johtoryhmä on käsitellyt avustuksen hakemista säätiöltä Kalatalous- ja ympäristö 
opiston henkilöstön esitysten pohjalta 7.4.2021. Johtoryhmä esittää yhtymähallituksen 
hyväksyttäväksi hakemuksen yhteensä 30 000 euron avustuksista Kalatalous- ja ym 
päristöopistolle seuraaviin tarkoituksiin: 

1. Kalatalous- ja ympäristöopiston koulutusten markkinointi ja opiston ammattien ja 
opetuksen esittelyä videomateriaalia tuottamalla sekä esittelemällä sitä koulun si- 
vujen kautta sekä muilla intemet-alustoilla 10 000 € 

2. Opiskelijakerhotoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen sekä viihtyisyy- 
den parantaminen 3 000 € 

3. Digitaalisten koulutustyökalujen ja oppimateriaalien kehittäminen 
12 000 € 

4. Luontoalan erikoisammattitutkintoon liittyvän opintomateriaalin kehittäminen 
5 000 € 

Liite 24: 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

Avustushakemus 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä 30.000 € avustushakemuksen yllä mainittuihin tar 
koituksiin jätettäväksi Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiölle - 
Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning. 

Asian käsittely: 
Kaj Mattsson jääväsi itsensä asian käsittelystä. Hän toimii Kalatalouden ja merenku 
lun koulutuksen edistämissäätiön hallituksen puheenjohtajana. 

Lisättiin tarkempi hakemus liitteeksi 24. 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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49 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

31/2021 Koulutuskuntayhtymän osallistuminen POKEn ja KPEDUn kanssa Elyn 
hankehakuun ravinteiden kierrätyksen ja biokaasun tuotannon kehittä 
miseksi 

Talousjohtajan päätökset 

Rehtorien päätökset 
M aaseutuopisto 

Kalatalous- ja ympäristöopisto 

Sosiaali- ja terveysopisto 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla 
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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50 § ILMOITUSASIAT 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Kirjailija ja Li vian opiskelija Heli Laaksonen ja Turun Sanomien Luonto Plus kävivät 
tutustumassa Livian uuteen METSO-suojelukohteeseen Halikossa. Retkestä tehty vi 
deo on julkaistu Luonto Plus - median verkkosivulla. 

Hannu Rautanen toivoi, että nykyiset yhtymähallituksen jäsenet Paraisilla ja Paimios 
sa valmistelevat osaltaan luottamushenkilöiden valintaa uudelle valtuustokaudelle ja 
ovat yhteydessä asiassa Hannu Rautaseen. 
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51 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
Yhtymähallitus 20.4.2021 

Ei muita asioita. 
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YHTYMÄHALLITUS 
OIKAISUV AA TIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS 
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1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal 
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 43-46 ja 48-51 

2.OIKAISUV AATIMUS- JA VALITUSOIKEUS 
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen 
sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit 
tömästi vaikuttaa. 

3. OIKAISUV AATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Pykälät: 47 

OIKAISUV AA TIMUSVIRANOMAINEN 
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ 

AIKA 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

OIKAISUV AA TIMUKSEN SISÄLTÖ 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

4. V ALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Pykälät: 

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen te 
kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 §): 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 
3) Päätös on muuten lainvastainen 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

valitusviranomainen 
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite 
päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt 

asiassa 
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Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys. 
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Valitusasiakirjat 

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat 
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä 

V ALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE 
Turun hallinto-oikeus 
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https :// asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet. 

VALITUSAIKA 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta. 

5. NÄHTÄVÄNÄ OLO 
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 
(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 27.4.2021 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh 
tymän intemet-sivulla. 


