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Palveluntuottaja

Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Tampere
Nimi: Suomen Kuurosokeat Ry

Kuntayhtymän nimi:
Palveluntuottajan Y-tunnus: 0398350-8

Sote -alueen nimi:

Toimintayksikön nimi
Kuurosokeiden Toimintakeskus

Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen
Insinöörinkatu 10, 33720 Tampere

Toimintakeskuksen yksittäisissä asunnoissa tuotetaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tehos
tettua palveluasumista kuulo- ja kuulonäkövammaisille. Asiakaspaikkoja on 40.

Toimintayksikön katuosoite
Insinöörinkatu 10

Postinumero Postitoimipaikka
33720 Tampere

Toimintayksikön vastaava esimies Puhelin
Risto Hoikkanen 040-5661371

Sähköposti
risto.hoikkanen@kuurosokeat.fi

Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

AluehallintovirastonNalviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yk
siköt)
17.9.2007
Palvelu, johon lupa on myönnetty
Ympärivuorokautinen yksityisten sosiaalipalveluiden antaminen: tehostettu palveluasuminen

Ilmoituksenvarai nen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)
Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta
Länsi-Suomen lääninhallitus/sosiaali- ja terveys- 17.9.2007
osasto antanut päätöksen tiedoksi Tampereen kau
pungille 17.9.2007

Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

Kiinteistöhuolto: HH-Kiinteistöpalvelut, Tampere

kirjaamo@valvira.fi

P1210, 00531 Helsinki
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Faksi 0295 209 700

Puhelin 0295 209 111 www.valvira.fi

Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi
Faksi 0295 209 704



TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)

Toiminta-ajatus

Kuurosokeiden Toimintakeskuksen asumispalveluyksikkö tuottaa asiakkaan elämäntilanteen huomioivaa
ammattitaitoisesti toteutettua asumispalvelua turvallisessa ympäristössä. Palvelukokonaisuus pohjautuu
asiakkaan päivittäisiin tarpeisiin ja sen käytännön toteutuksessa huomioidaan asiakkaat yksilöllisesti. Erityistä
huomiota kiinnitetään kommunikaatioon ja asiakkaiden tiedonsaantiin.

Palveluasumisen tuotteiden kuvaus ja laatu sekä tuotekortti erillisellä dokumentilla.

Arvot ja toim intaperiaatteet

Toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys, asiakkaiden arvostaminen ja ammatillisuus. Toimintaperiaatteina ovat asiak
kaan yksilöllisyyden, oman kielen, kulttuurin ja toiminnallisten tarpeiden huomiointi.

RISKIN HALLINTA (4.1.3)
Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat

Yksikössä on omavalvontasuunnitelma, johon työntekijällä on velvollisuus perehtyä.

Työturvallisuuslain (738/2002) 1 O~ mukaan riskien ja psykososiaalisen kuormituksen poistamisen/vähentämisen
tulee olla jatkuvaa ja järjestelmällistä.

Riskinhallinnan työnjako

Työntekijät osallistuvat riskien kartoittamiseen yhdessä esimiehensä kanssa vuosittain. Riskien arvioinnin pohjana
käytetään työturvallisuuslaitoksen riskienkartoituslomaketta. Saadut tulokset käsitellään työntekijöiden kanssa.
Tulokset raportoidaan työsuojelutoimiku ntaan.

Riskien tunnistaminen

Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla asukastyön riskitja kriittiset työvaiheet tunnistetaan.

Epäkohtien, laatupoikkeamien ja riskien dokumentoimiseksi on käytössä läheltä piti -lomake. Haittatapahtumaan
osallinen tai havainnon tehnyt työntekijä täyttää haittatapahtumailmoituksen ja toimittaa sen esimiehelleen jatko-
käsiteltäväksi.

Korjaavat toimenpiteet

Havaittujen poikkeamien pohjalta arvioidaan ja suunnitellaan tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Muutoksista tiedottaminen

Riskiarviointien pohjalta tehdyt korjaustoimeenpiteet tiedotetaan henkilöstöinfossa kerran kuukaudessa. Tarkem
mat toimintaohjeet käydään läpi työryhmittäin.
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OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3)
Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

Palveluasumisen omavalvontasuunnitelman tekemiseen osallistuu yksikön henkilökunta ja sen tarkastaa yksikön
johtaja.

Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun?

Heli Virintie, palveluohjaaja
Tanja Ahonen, palveluesimies/sairaanhoitaja

Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot:

Heli Virintie, 040-8358389
heli.virintie~kuurosokeat.fi

Omavalvontasuunnitelman seuranta

Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa silloin, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja/tai asia
kasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Omavalvontasuunnitelman julkisuus

Omavalvontasuunnitelma on julkinen ja nähtävillä työyksiköissä, toimintayksikön yleisellä ilmoitustaululla sekä yh
distyksen nettisivuilta.
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ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2)
Palvelutarpeeri arviointi ja mittarit

Palvelun alkaessa asiakkaan ja omaisen kanssa tehdään palvelutarvekartoitus. Haastattelussa on mukana mo
niammatillinen työryhmä (palveluohjaaja, sairaanhoitaja ja omahoitaja).

1. Asiakkaan kanssa täytetään kuukauden kuluessa muutosta palvelu- ja hoitosuunnitelma käyttäen apuna
Kunto- asiakasrekisteriohjelmaa ja Pegasos- ohjelmaa. (TRE:5224/02.07.01 /2015)

2. Asiakkaalta pyydetään lupa hankkia tietoja hoitoon ja palveluun liittyen mahdollisista entisistä hoitopai
koista sekä terveydenhuollon- ja kuntoutuksen yksiköistä.

3. Toimintakyvyn päämittarina toimii RAI-LTC/HC, joka täytetään kuukauden kuluessa muuttopäivästä. (Liite
11)

4. Päämittaria täydennetään tarvittaessa muilla mittareilla (MMSE-muistitesti)

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan kanssa hoitoneuvottelussa. Annettu palvelu ja hoito perustuvat tähän
suunnitelmaan. Suunnitelma ja toiveet kirjataan sähköisiin asiakastietojärjestelmiin

Palvelusuunnitelma päivitetään tarvittaessa.

Asiakkaan kohtelu

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

Asiakkaalle turvataan mahdollisuus itsenäiseen elämään aistivamma huomioiden. Asiakkaalla on oikeus oman
kieliseen palveluun, joka taataan kielitaitoisella työntekijäryhmällä. Henkilöstön sijoittumista työvuoroihin ohjaa
asiakkaiden kommunikaationhaasteet ja yksilölliset tarpeet.

Itsemääräämisoi keuden rajoittamisen periaatteet

Yksikössä ei ole käytössä rajoittavia toimenpiteitä. Mikäli asiakkaan liikkumista on tarve rajoittaa, päätöksen ra
joittamisesta tekee hoitava lääkäri yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Asiakkaan kohtelu

Asiakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja kunnioittaen. Kommunikaatiosta johtuvat ongelmat saattavat aiheuttaa
tilanteen, jossa asiakas ei koe tulleensa ymmärretyksi. Epäselvät kommunikaatioon, kohteluun tai tapahtumiin
liittyvät tilanteet käsitellään aina erillisessä työryhmässä.

Mikäli työntekijä aiheuttaa omalla toiminnallaan asiakkaaseen kohdistuvan fyysisen tai psyykkisen riskin, täytetään
lomake epäasiallisesta kohtelusta. Jos työntekijä huomaa työssään ilmeisiä asiakkaan terveyteen, turvallisuuteen
tai muuhun hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia, hän on velvollinen tekemään tästä välit
tömästi ilmoituksen palveluohjaajalle/esimiehelleen. Kaikista epäkohdista ilmoitetaan lähiomaiselle/muulle lähei
selle sekä palveluja tilaavan kunnan edustajalle.

Asiakkaan osallisuus

Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen

Asiakaspalautteet kirjataan asiakastietojärjestelmiin ja välitetään tieto palveluohjaajalle. Vuosittain asiakkaille
jaetaan palautelomake. Palaute käsitellään työryhmissä sekä omaisten illassa.

Palvelusuunnitelmatapaamisissa asiakas, omaiset, palvelun tilaaja ja tuottaja käsittelevät mahdolliset hoitoa- ja
palvelua koskevat palautteet.

Asiakkaat voivat vaikuttaa toimintaan muun muassa säännöllisissä asukasdemokratiakokouksissa
(talokokouksissa) johon kutsutaan palveluasumisen asiakkkaat.
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Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä

Asiakaspalautteita käytetään palvelun laadun, asiakasturvallisuuden ja toimintaohjeiden kehittämiseksi. Henkilös
tön koulutussuunnitelmassa otetaan huomioon saaduista palautteista nousevat palvelun ja hoidon kehittämisen
tarpeet. Palautteen myötä nousseiden koulutustarpeiden toteuttamisesta vastaavat työntekijä ja työnantaja yhteis
vastuullisesti.

Asiakkaan oikeusturva

Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää. Toiminnassamme huomioimme asiakkaan toivo
mukset, mielipiteet, yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa. Palvelun laatuun tai saa-
maansa kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle vi
ranhaltijalle. Muistutuksen voi tehdä tarvittaessa myös asiakkaan laillinen edustaja, omainen tai läheinen. Muis
tutuksen vastaanottajan on käsiteltävä asia ja annettava siihen kirjallinen, perusteltu vastaus kohtuullisessa
ajassa. Muistutuksen! palautteen saatuamme selvitämme asian kokonaisuudessaan, mahdolliset tapahtuneet
puutteet tai virheet ja teemme tarvittavat muutokset.
Palveluntuottajalla on ilmoitusvelvollisuus tilaavaan kuntaan, mikäli toiminnassa havaitaan tai saadaan huomau
tus poikkeavasta palvelun laadusta.

Työntekijän velvollisuus:
Tilanteissa, jolloin työnantaja ei syystä tai toisesta kanna omaa vastuutaan, tulee työntekijöiden tehdä siitä ilmoi
tus oman alueen aluehallintovirastoon. Ilmoituksen tekijään ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia. (SHL §48)

Palautteen antaminen:

Palveluesimies, ohjaaja ja hoitajat.

Kunnan sosiaaliasiamiesten yhteystiedot löytyvät VTS Ristontalon ilmoitustaululta

PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3)
Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta

Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämi
nen

Asiakkaan tietoihin kirjataan palvelun alkaessa toiveet. Suunnitelmassa otetaan huomioon aistivamman tuomat
haasteet ja järjestetään asiakkaalle tarvittaessa tulkki, jonka välityksellä voidaan turvata kommunikaatio kognitio
huomioiden.

Virkistystoiminta, ulkoilu ja muu kuntouttava toiminta toteutetaan yksilöllisesti. Toteutunut toiminta kirjataan asi
akkaan tietoihin. Toteutumista seurataan tiimipalavereissa.

Asiakkailla on myös KELA:n määrittelemää kuntoutusta, jonka toteutuksesta vastaa ulkopuolinen palveluntuot
taja.

Ravitsem us

Ravitsemuksessa noudatetaan valtakunnallisia ravitsemusohjeita ja otetaan huomioon asiakkaiden henkilökoh
taiset toiveet ja rajoitukset. Asiakkaiden päivittäistä ravitsemusta seuraavat hoitajat sekä ravitsemusta toteuttava
henkilökunta. Asiakkaiden painoa seurataan säännöllisesti. Aterioiden valmistuksesta vastaava henkilökunta
huolehtii erityisruokavalioiden toteutumisesta.
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Terveyden- ja sairaanhoito

Yksikön sairaanhoitajatja lähihoitajat seuraavat asiakkaiden terveydentilaa päivittäin. Asiakkaiden terveydenhoi
dosta vastaa julkisen terveydenhuollon lääkäri.

Asiakkaiden sairauksien tuomat vaatimukset otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa ja niitä seurataan
säännöllisesti.

Hoitavan lääkärin määräämä näytteenotto on mahdollista toteuttaa Toimintakeskuksen sairaanhoitajan toimesta
tai halutessaan asiakas voi käydä laboratorion toimipisteessä. Hoitajat seuraavat ja raportoivat tutkimustuloksia.
Tutkimusten tulokset kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Asiakkaan akuutin terveydentilan muutoksen arvioi Toimintakeskuksen sairaanhoitaja tai lähihoitaja, ja toimittaa
asiakkaan tarvittaessa terveydenhuollon piiriin.

Äkillisen kuolemantapauksen osalta on olemassa erillinen työohje.

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta vastaa hoitava lääkäri sekä hoitohenkilökunta.

Lääkehoito

Asumispalveluiden lääkehoitosuunnitelmia ohjaa STM Turvallinen lääkehoitosuunnitelma 2021 :6 opas. Lääke
hoitosuunnitelmien ylläpidosta ja päivittämisestä vastaa sairaanhoitaja. Lääkehoitosuunnitelmat päivitetään tar
vittaessa ja niiden sisällön hyväksyy Finla Oy/johtava työterveyslääkäri Anu Pekki.

Lääkehoidon prosessi on kuvattu lääkehoitosuunnitelmissa. Toiminnaltaan erilaisilla palvelulinjoilla on omat lää
kehoitosuunnitelmansa: ryhmäkodilla oma ja yksittäisillä palveluasunnoilla oma.

Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa

Yhteistyötä tehdään kuntien vammaispalvelun ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden sekä erilaisten muiden
tukitoimijoiden kanssa.

Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta 4.1 .1.)

Kiinteistöön kohdistuvat korjaus- ja huoltotoimenpiteet hoitaa Hervannan Huolto Oy. Yhteyshenkilönä Toiminta-
keskuksen osalta toimii toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen.

ASIAKASTURVALLISUUS (4.4)
Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Asiakkaiden etuja yksikössä valvoo henkilökunta yhteistyössä tilaavan kunnan viranomaisten kanssa.

Covid -19 pandemia on asettanut haasteita toimia muiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Noudatamme valta
kunnallisen pandemiatyöryhmän ohjeita päivittäisessä toiminnassa. Asiakasryhmän erityisyys kommunikaation
osalta on aiheuttanut omat haasteensa esimerkiksi hygieniaohjeistusten osalta.

Toimintakeskuksella on käytössä sprinkler-järjestelmä. Palohälytykset menevät automaattisesti Pelastuslaitok
selle. Toimintakeskuksen kaikissa toimitiloissa ja asuintiloissa on käytössä palonilmaisimet. Jotka antavat varoi
tuksen äänen lisäksi myös vilkkuvalolla ja tärinällä. Palohälytykset asunnoista tulevat myös henkilökunnan mu
kana oleviin puhelimiin. Laitteet testataan kuukausittain ja niissä on voimassa olevat huoltosopimukset. Viran
omaistarkastukset tehdään 2-3 vuoden välein laitteesta riippuen. Henkilökunnalle järjestetään säännöllisin vä
liajoin paloturvallisuuskoulutusta.
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Henkilöstö

Hoito-ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet

Asiakkaiden terveydentilasta vastaa lääkäri yhdessä hoitavan henkilöstön kanssa. Palveluasumisen hoitajat ovat
koulutukseltaan lähihoitajia. Hoito-ja palvelu toteutetaan ympärivuorokautisena. Hoitajat tekevät pääsääntöisesti
kaksivuorotyötä. Lisäksi on erilliset yöhoitajat. Yksikössä toimii kaksi sairaanhoitajaa.

Palveluesim ies seuraa henkilöstöresurssien riittävyyttä.

Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet

Luvan rekrytointiin antaa johtaja. Hoitajien pätevyys tarkistetaan Valviran ylläpitämästä Terveydenhuollon am
mattihenkilöiden keskusrekisteristä, JulkiTerhikistä.

Uusia työntekijöitä pyydetään tarvittaessa esittämään rikosrekisteriote yksikön johtajalle.

Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta

Uusi henkilöstö, opiskelijat ja pitkään poissaolleet työntekijät perehdytetään tehtävän vaatimalla tavalla.

Työntekijän perehdytystä seurataan perehdytyslomakkeen avulla.

Perehdytys- ja täydennyskoulutuspäiviä järjestetään ympäri vuoden. Lääkehoidon pätevyys varmistetaan määrä-
ajoin näytöin sekä lääkehoidon koulutuksella. Ensiapukoulutukset järjestetään määrävälein.
Toimitilat

Tilojen suunnittelussa on huomioitu asiakkaiden kaksoisaistivam ma ja liikuntavammat. Palveluasumisen asun
noissa on huomioitu palvelutuottajan puolesta palohälyttimet, turvapuhelinjärjestelmä, valaistukset ja tukikaiteet.
Lisäksi kaapistoratkaisuissa ja vesijärjestelmissä on huomioitu aistivamman tuomat haasteet.

Yksittäisissä asunnoissa asiakkailla on käytössään omat huoneistot yksiöistä kolmioihin. Asunnoissa on oma WC
suihkulla, sekä tilava parveke/takapiha.

Yhteisinä tiloina toimivat saunatilat, ruokailutilat kahvioineen, lukutila, Monitoimitila, kuntosali, liikuntatilat sekä ui
kovälinevarasto.

Asiakkaille mahdollistetaan ulkopuolisen palveluntuottajan tuottamat terveys- ja hyvinvointipaiveiut, mm. jalka
hoitaja, hieroja, kampaaja sekä kuntosalin käyttö. Yksikkö tarjoaa tätä varten erillisen tilan.

Päivätoimintaa järjestetään alueella sijaitsevassa työtilarakennuksessa (Lintuaura) sekä VTS Ristontalossa si
jaitsevissa yhteistiloissa (Monitoimitila, 6. krs:n ryhmätila sekä kuntosali).

Yksikön siivouksesta vastaa Täysihoitopalvelut. Hoitajan huolehtivat asiakkaiden asuntojen päivittäisestä siistey
destä yhdessä asiakkaiden kanssa. Hygieniaohjeistuksen toteutumiseksi on laadittu hygieniaohjeistus.

Teknologiset ratkaisut

Toimintakeskuksen ulkotiloissa on kameravalvonta. Erillinen rekisteriseloste tehty.

AsiakkaiNa on käytössä Everon-turvapuhelinjärjestelmä. Asuntokohtainen turvapuhelinjärjestelmä, paloilmoitin ja
sänkytäristin testataan kerran kuukaudessa. Yleisissä tiloissa ja jokaisessa asunnossa on paloilmoitin- ja vesi
sammutusjärjestelmä, jotka testataan kerran kuukaudessa.

Asiakkaiden ja automaattisen järjestelmän tekemät hälytykset tulevat suoraan henkilökunnan puhelimiin sekä
tietokoneelie. Hälytyksiin on ohjelmoitu soittorinki, minkä mukaan puhelu siirtyy seuraavaan puhelimeen, mikäli
ensimmäinen ei siihen heti vastaa. Henkilökunta varmistaa asiakkaan tilanteen heti hälytyksen saatuaan mene
mällä asiakkaan luo. Hälytyksen jälkeen toiminta kuitataan Everonin lokitietoihin. Henkilökunta on opastettu toi
mimaan hälytyksen tullessa välittömästi.

Hätätilanteessa toimitaan pelastusviranomaisen ohjeiden mukaisesti.
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Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto

Hoitoon käytettäviä laitteita yksikössä ovat verenpaine-, verensokeri ja kuumemittarit. Henkilökunta avustaa asia
kasta tarvittaessa hoivasänkyjen hankkim isessa kotiku nnan apuväl ineyksiköstä.

Asiakkaan apuvälinetarve kartoitetaan hoitohenkilökunnan toimesta asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Palveluasumisessa apuvälineet saadaan lainaksi asiakkaan kotikunnan tai terveydenhuollon palvelut tarjoavan
kunnan apuvälinelainaamosta.

Kiinteinä kalusteina ovat palveluasumisen kahden huoneen nostokiskot, jotka mahdollistavat henkilönostimen
käytön. Käyttöohjauksen asiakkaalle ja henkilökunnalle antaa apuvälinevalmistaja. Lisäksi yksikössä on käy
tössä yksi yksittäinen henkilönostin. Näiden huollosta ja korjauksesta vastaa erikseen nimetty palveluntuottaja.

Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot:

Palveluesimies Tanja Ahonen puh. 040-702 6641
tania.ahonen(~kuurosokeat.fi

Asiakas-ja potilastietojen käsittely

Asiakastietojärjestelmiin kirjataan asiakkaan päivittäiset toimet.

Asiakasta informoidaan käytössä olevasta järjestelmistä ja sinne kirjattavista dokumenteista sekä salassapitovel
vollisuudesta. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat kirjaukset. Pyyntö tietojen tarkistamisesta välitetään
tietosuojavastaavalle, joka voi luovuttaa tiedot maksutta kerran vuodessa.

Asiakastietojärjestelmissä on käyttäjäoikeusrajaus sekä käyttäjätietojen kirjautuminen käyttäjälokiin.

Työsuhteen alkaessa työntekijöiden kanssa käydään läpi salassapito- ja vaitiolosäädökset. Henkilökunta antaa
kirjallisen vaitiololupauksensa.

Asiakkaan dokumentit arkistoidaan arkistointiohjeen mukaisesti. Asiakastiedot terveydenhuollon ja sosiaalihuol
lon osalta arkistoidaan erikseen 12 vuoden ajaksi.

Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Marko Vainionmaa, 0400-139 713
marko.vainiomaa~kuurosokeat.fi

YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

OMAVALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
(Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön_johtaja)

Paikka ja päiväys

Tampere 25.2.2021

Allekirjoitus

~


