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1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VATESV
Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och
beslutfört.
Enligt
välfärdsområdets
förvaltningsstadga
(145§)
ska
möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska
det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det
allmänna datanätet (146§).
Kallelsen har skickats till ledamöterna 14.3.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens första
möte och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder
och vilka ersättare som kallats till mötet

konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört
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2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
VATESV
Mötets protokolljusterare väljs.
När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens
sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda
protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser
Bernhard Edgren och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare.
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3
TILLÄGGSLISTA
VATESV
Behandling av tilläggslistans ärenden.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands
beslutar behandla ärendena på tilläggslistan.

välfärdsområde
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4
UTSEENDE AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS MÖTE
VATESV
Enligt 112 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska det föras
protokoll över organens beslut. Enligt 164 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga ser organets ordförande till att protokoll förs vid
sammanträdet och svarar för innehållet i det. Om ordföranden och
protokollföraren har olika meningar om sammanträdets förlopp, ska
protokollet upprättas så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet undertecknas av ordförande och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar

utse förvaltningssekreterare Heli Sjöblom till protokollförare
för välfärdsområdesstyrelsen tills en förvaltningsjurist har
valts och börjat sitt arbete

att tf. välfärdsområdesdirektören vid behov utser en vikarie
för protokollföraren
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5
VERKSTÄLLIGHET AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES BESLUT 8.3.2022
VATESV
Enligt
43
§
i
lagen
om
välfärdsområden
svarar
välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av
välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens
laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över
beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera
laglighetsfel som annars kan leda till besvär. I praktiken bestämmer
välfärdsområdesstyrelsen om ärendet på sitt möte som hålls efter
välfärdsområdesfullmäktiges möte.
Lagen om välfärdsområden 101 §: Om välfärdsområdesstyrelsen
finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i
oriktig ordning, att välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina
befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag, ska
välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska
utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt.
Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på
grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller
välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i
förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
att
besluten
på
välfärdsområdesfullmäktiges möte 8.3.2022 fattades i laga ordning
och kan verkställas.
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6
VÄLFÄRDSOMRÅDETS EKONOMISKA SITUATION
VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomiansvarig för det temporära
beredningsorganet, vice ordförande för sektionen för förvaltning,
ekonomi,
lokaler
och
stödtjänster
Pekka
Kivilevo,
pekka.kivilevo@sipoo.fi
För beredningen av Östra Nylands välfärdsområde har beviljats
statsbidrag 471 826 euro år 2021 och 1 489 757 euro år 2022.
Bokslutet för år 2021 visar ett överskott på 84 884,82 euro, som
flyttades över för att användas i år. För ICT-ändringar beviljades 6
772 508,97 euro i statsbidrag för år 2022. Detta statsbidrag har inte
ännu redovisats.
Slutsumman för beredningsorganets/välfärdsområdets budget 2022
är 8 262 265,97 euro. Saldot på välfärdsområdet bankkonto var 1
416 221,24 euro 10.3.2022.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom den ekonomiska
situationen i mars 2022.
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7
RÄTT ATT BETALA VÄLFÄRDSOMRÅDETS RÄKNINGAR TILLS VIDARE OCH HÖGST
TILL SLUTET AV ÅR 2022
VATESV
Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi
Vice ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och
stödtjänster
Pekka
Kivilevo
har
betalat
beredingsorganets/välfärdsområdets räkningar och löner med OP:s
nätbanksapplikatonen.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Ekonomiansvarig för det temporära beredningsorganet, vice ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster
Pekka Kivilevo har tills vidare, och högst till slutet av år 2022, rätt att
betala Östra Nylands välfärdsområdes räkningar.
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8
RÄTT ATT ANVÄNDA VÄLFÄRDSOMRÅDETS BANKKONTO TILL SLUTET AV ÅR 2022
VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomiansvarig för det temporära
beredningsorganet, vice ordförande för sektionen för förvaltning,
ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo@sipoo.fi
Ett bankkonto öppnades för beredningsorganet/välfärdsområdet i
Östnylands Andelsbank i oktober 2021. Tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie
Silvennoinen
samt
vice
ordföranden
för
beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi, lokaler, stödtjänster
Pekka Kivilevo har haft rättigheter till bankkonto.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och vice
ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och
stödtjänster Pekka Kivilevo har rätt att använda bankkontot och
godkänna räkningar.
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9
ÖVERGÅNGSPLAN OCH ÖVERGÅNGSAVTAL FÖR PERSONALEN
VATESV
Beredning och tilläggsuppgifter: ordförande för HR-sektionen,
specialsakkunnig Irja Suhonen, irja.suhonen@porvoo.fi
Om det temporära beredningsorganets uppgifter föreskrivs (10 § i
införandelagen): I samarbete med de myndigheter från vilka det
övergår uppgifter och personal som utför uppgifterna till
välfärdsområdet ska beredningsgruppen utreda vilken personal som
övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige
bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen.
Kommuner och samkommuner ska oberoende av bestämmelserna
om sekretess förse välfärdsområdet med de uppgifter som är
nödvändiga för det beredningsarbete med vilket välfärdsområdets
verksamhet och förvaltning inleds i fråga om personal som övergår
till välfärdsområdet 1.1.2023. Till sådana uppgifter räknas, enligt 18
§ i införandelagen, en uppskattning av den personal som övergår,
lönekostnaderna och semesterlöneskulden. Uppgifter om den
personal som övergår ska lämnas ut för beredningen i elektronisk
form på det sätt som man tillsammans kommit överens om. Vid
utlämnandet av uppgifter iakttas gällande lagstiftning om dataskydd
och anvisningar från Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna
KT.
Från
kommunerna
och
samkommunerna
överförs
till
välfärdsområdet all verksamhet inom social- och hälsovården och
räddningsväsendet och den personal som sköter dessa uppgifter,
kuratorer och psykologer inom studerandehälsovården samt
stödtjänstpersonal, om minst hälften av deras arbetsuppgifter består
av stöduppgifter för de ovannämnda uppgifterna. Därtill ska
verksamheten och personalen vid specialomsorgsdistrikten Eteva
och Kårkulla övergå till Östra Nylands välfärdsområde till de delar de
huvudsakligen hör till Östra Nylands välfärdsområde.
Det bifogade utkastet till övergångsplan för personalen utgör en
arbetsplan
för
beredningen
och
genomförandet
av
personalöverföringarna. I övergångsplanen beskrivs de åtgärder
som behövs och en grov tidsplan för dem. Övergångsplanen
kommer vid behov att preciseras genom dialog med företrädare för
de organisationer som representerar personalen. Övergångsplanen
är välfärdsområdets plan för att genomföra en smidig och trygg
övergång för personalen. I planen presenteras de detaljer som
nödvändigtvis ska förenhetligas.
Personalens övergång från kommuner och samkommuner till ett

VATE

FÖREDRAGNINGSLISTA

8/2022

13

välfärdsområde sker genom överlåtelse av rörelse. Utkastet till
övergångsavtal för personalen utgör grunden för förhandlingar om
en överlåtelse av rörelse. Det kompletteras och preciseras under
förhandlingarnas gång. Ett övergångsavtal för personalen ingås
mellan de arbetsgivare som överlåter personal och det
välfärdsområde som tar emot personalen. Övergångsavtalet
behandlas i ett samarbetsorgan både hos den arbetsgivare som
överlåter personal och hos den arbetsgivare som tar emot personal
innan beslut fattas. I avtalet antecknas de viktigaste frågorna
angående överlåtelse av personal. Det övergångsavtal för
personalen som förhandlingarna ledde till samt en noggrann
förteckning över den personal som övergår till välfärdsområdet
kommer att tas upp till behandling i välfärdsområdets beslutande
organ under senare delen av året 2022.
Personalen övergår till välfärdsområdet genom så kallad automatisk
överlåtelse av rörelse, eftersom grunderna för detta finns i
lagstiftningen om välfärdsområden. Därför är övergångsavtalet
snarare ett verktyg för att verifiera saker och ting.
Utkasten till övergångsplan och övergångsavtal, vilka kommer att
behandlas av välfärdsområdesfullmäktige, behandlades av
välfärdsområdets samarbetsorgan 23.2.2022.
Bilagor:
Utkast till övergångsplan för personalen. (Översättningen kommer
vk12)
Utkast till övergångsavtal för personalen.(Översättningen kommer
vk12)
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde
antecknar för kännedom de bifogade utkasten till övergångsplan och
övergångsavtal för personalen.
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att det antecknar de bifogade utkasten
till övergångsplan och övergångsavtal för personalen för kännedom.
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10
BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TJÄNSTEN SOM VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR OCH
BEREDNING AV REKRYTERINGSPROCESSEN
VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: ledamoten i det temporära
beredningsorganet,
grundtrygghetsdirektör
Carita
Schröder
carita.schroder@loviisa.fi och ordföranden för HR-sektionen,
specialssakkunnig Irja Suhonen irja.suhonen@porvoo.fi
Välfärdsområdets förvaltning, skötseln av välfärdsområdets ekonomi
samt välfärdsområdets övriga verksamhet leds av en
välfärdsområdesdirektör,
som
är
underställd
välfärdsområdesstyrelsen
(611/2021
42§).
Välfärdsområdesfullmäktige har vid sitt möte 8.3.2022 (13§) inrättat
en tjänst som välfärdsområdesdirektör för Östra Nylands
välfärdsområde. Samtidigt har områdesfullmäktige beslutat delegera
besluten om behörighetsvillkoren, erfarenheten som ska anses vara
meriterande för skötseln av tjänsten och beredningen av
rekryteringsprocessen till välfärdsområdesstyrelsen.
Behörighetsvillkoren och erfarenhet
meriterande för skötseln av tjänsten

som

ska

anses

vara

De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i
grundlagen. Enligt grundlagen (731/ 1999 125.2§) är de allmänna
utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och
beprövad medborgerlig dygd. I lagen om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden (304/2003 6§) sägs det att utöver
vad som i grundlagen anges om anställning i tjänsteförhållande ska
den som anställs i ett tjänsteförhållande dessutom ha särskilt
föreskriven eller av välfärdsområdet bestämt särskild behörighet.
Det
temporära
beredningsorganet
har
behandlat
behörighetsvillkoren för tjänsten som välfärdsområdesdirektör och
kommit fram till att föreslå att behörighetsvillkoren för tjänsten ska
vara högre högskoleexamen, god erfarenhet av ledarskap och
kännedom
om
offentlig
förvaltning.
Det
temporära
beredningsorganet
föreslår
styrelsen
att
kännedom
om
välfärdsområdets
verksamhetsområde
och
erfarenhet
av
förändringsledarskap ska anses vara meriterande med tanke på
välfärdsområdesdirektörens arbetsuppgifter. Språkkunskapskraven i
tjänsten föreslås vara goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda
inhemska språken. Andra språkkunskaper föreslås vara
meriterande. Välfärdsområdesdirektören önskas ha goda färdigheter
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och
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Ledigförklarande av tjänsten
Enligt 45§ i lagen om välfärdsområden (611/2021) väljs
välfärdsområdesdirektören av välfärdsområdesfullmäktige. En tjänst
eller ett tjänsteförhållande ledigförklaras av den myndighet som
beslutar om anställning till tjänsteförhållandet. Ändå i de fall där
områdesfullmäktige är den myndighet som beslutar om anställning
till ett tjänsteförhållande ledigförklaras tjänsten av områdesstyrelsen.
Områdesstyrelsen
ledigförklarar
tjänsten
som
välfärdsområdesdirektör ledig att sökas i det skede när fullmäktige
har inrättat tjänsten som välfärdsområdesdirektör och godkänt
förvaltningsstadgan. Områdesfullmäktige har vid sitt möte 8.3.2022
(4 §) godkänt en förvaltningsstadga för välfärdsområdet, så tjänsten
kan ledigförklaras.
Enligt lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
(304/2003 4§) ska tjänsten som välfärdsområdesdirektör
ledigförklaras offentligt och ansökningstiden är minst 14
kalenderdagar. I ett tjänsteförhållande som har varit offentligt
ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen har sökt
det före ansökningstidens utgång och uppfyller behörighetsvillkoren.
Till ansökan ska fogas en utredning över sökandens behörighet.
Enligt lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden
(304/2003 5§) kan samtyckesförfarandet inte tillämpas i
ansökningsförfarandet till tjänsten som välfärdsområdesdirektör.
Det
temporära
beredningsorganet
föreslår
att
välfärdsområdesdirektören anställs till ett tjänsteförhållande som
gäller tills vidare.
Beredning av rekryteringsprocessen
Det temporära beredningsorganet har också diskuterat processen
med rekrytering av en välfärdsområdesdirektör. Det föreslås att
gruppen som ska intervjua välfärdsområdesdirektören ska ledas av
styrelsens ordförande som är den blivande chefen för
välfärdsområdesdirektören. Det vore också bra att en representant
för områdesfullmäktige deltar i gruppen som ska intervjua personer
som söker till tjänsten som välfärdsområdesdirektör. Det
rekommenderas att också en representant för det temporära
beredningsorganets HR-sektion utses till intervjugruppen.
När beslut om behörighetsvillkor har fattats kan man slutföra
rekryteringsannonsen som anknyter till rekryteringsförfarandet.
Annonsen ska också ha ett omnämnande av att den sökande kan
komma med eget önskemål om lönen och ett omnämnande av
prövotiden. I välfärdsområdesdirektörens tjänsteförhållande gäller
sex månaders prövotid.
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Tf. välfärdsområdesdirektör:
Områdesstyrelsen
beslutar
fastställa
en
lämplig
högre
högskoleexamen, god erfarenhet av ledarskap och kännedom om
offentlig förvaltning som behörighetsvillkor för tjänsten som
välfärdsområdesdirektör. Områdesstyrelsen beslutar dessutom att
kännedom
om välfärdsområdets verksamhetsområde och
erfarenhet av förändringsledarskap anses vara meriterande.
Områdesstyrelsen fastställer att språkkunskapskraven är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.
Områdesstyrelsen beslutar ledigförklara tjänsten. Områdesstyrelsen
beslutar
att
välfärdsområdesdirektören
anställs
till
ett
tjänsteförhållande som gäller tills vidare.
Områdesstyrelsen väljer inom sig en representant som vid sidan av
styrelsens ordförande deltar i intervjuer för anställning av en
välfärdsområdesdirektör.
Områdesstyrelsen befullmäktigar
rekryteringsannonsen.

HR-sektionen

att

bereda
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FORTSÄTTNING PÅ ARBETET FÖR SEKTIONERNA SOM HAR SKÖTT BEREDNINGEN
FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDET
VATESV

Enligt 8§ i lagen om genomförande av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den
lagstiftning som gäller reformen (616/2021) ska ett temporärt
beredningsorgan i varje välfärdsområde bereda inledandet av
välfärdsområdets
verksamhet
och
förvaltning
tills
välfärdsområdesfullmäktige
har
valts
och
den
välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige
har inlett sin verksamhet. Enligt 10§ i s.k. införandelagen (616/2021)
får beredningsorganet inom sig tillsätta sektioner som har hand om
särskilda uppgifter.
Under det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde har lytt åtta (8) sektioner. För att säkerställa att
målen för välfärdsområdet uppnås och arbetet framskrider enligt
tidsplanen är det nödvändigt att sektionerna fortsätter sitt arbete i
inledningsskedet för välfärdsområdets förvaltning.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar befullmäktiga tf. välfärdsområdesdirektören att förhandla
med kommunerna om att arbetet i sektionerna fortsätter till
31.8.2022.
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar att tf. välfärdsområdesdirektören tillsätter en temporär
ledningsgrupp fram till 31.8.2022 för att säkerställa att
beredningsarbetet framskrider.
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UTNÄMNING AV ANSVARSPERSON FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET
VATESV

Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi
I 42§ i lagen om välfärdsområden konstateras att välfärdsområdets
förvaltning, skötseln av välfärdsområdets ekonomi samt
välfärdsområdets
övriga
verksamhet
leds
av
en
välfärdsområdesdirektör,
som
är
underställd
välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt 31§ i förvaltningsstadgan svarar välfärdsområdesdirektören,
som är underställd välfärdsområdesstyrelsen, för verksamheten
inom välfärdsområdesstyrelsens verksamhetsområde samt leder
och utvecklar verksamheten.
Enligt 44§ i förvaltningsstadgan kan välfärdsområdesdirektören,
räddningsdirektören och den ansvariga läkaren vid allvarliga
störningar och undantagsförhållanden av ett tvingande skäl utöva
beslutanderätt för att trygga välfärdsområdets service och
normalisera situationen.
Enligt 97§ i förvaltningsstadgan beslutar välfärdsområdesstyrelsen
om det praktiska genomförandet av beredskapen och
beredskapsplaneringen i enlighet med de principer som
välfärdsområdesfullmäktige fastställt. Enligt förvaltningsstadgan
utser välfärdsområdesstyrelsen den tjänsteinnehavare som ansvarar
för den övergripande säkerheten.
Välfärdsområdesdirektören leder välfärdsområdets verksamhet
både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.
Välfärdsområdesdirektören behöver stöd av en tjänsteinnehavare
som svarar för beredningen av den övergripande säkerheten och
stöder välfärdsområdesdirektören vid krisledning.
Enligt
den
preliminära
organisationsmodellen
koordinerar
räddningsverket beredskapen och säkerheten i välfärdsområdet,
och nämnden för beredskap och säkerhet drar riktlinjerna för denna
verksamhet inom ramen som välfärdsområdesfullmäktige och
välfärdsområdesstyrelsen ställt på grund av räddningsdirektörens
presentation.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen
i
Östra
Nyland
beslutar
att
räddningsdirektören utses till den tjänsteinnehavare som svarar för
den övergripande säkerheten i enlighet med förvaltningsstadgan.
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VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS MÖTESDAGAR
VATESV

Enligt 144§ i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats
för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets
ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av
ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett
sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I
sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet.
Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen

beslutar om mötesdagarna våren 2022

drar riktlinjerna för tider och platser för sina möten

beslutar att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar
när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om
övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in
mötet vid behov
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AKTUELLA ÄRENDEN
VATESV

Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde informeras om aktuella ärenden.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde antecknar de aktuella ärendena för kännedom.
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FÖR KÄNNEDOM
VATESV

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

Läkarförbundet. 21.2.2022. Ett brev till ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige.

Handikapprådet i Borgå. 9.2.2022. Handikapprådet i välfärdsområdets organisation.

Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry. 24.2.2022. Synvinklar på välfärdsområdenas beredskap. Brev.

Suomen Sairaanhoitajat ry. 3.3.2022. Ställningstagande till
välfärdsområdenas förvaltningsstadgor. https://sairaanhoitajat.fi/suomen-sairaanhoitajat-ryn-kannanotto-hyvinvointial
ueiden-hallintosaantoihin-on-saatava-kirjaus-hoitotyon-joht
ajan-roolista/

