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1 Koordinoinnin tavoitteet 

 

Opetushallitus on tarkistanut 13.5.2015 (OPHn päätös 80/422/2015) kokeiluohjelman välinehuoltoalan, 

perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeiluille 2014–2018 . 

Kokeilut toteutetaan seuraavissa ammatillisissa perustutkinnoissa ja niiden osaamisaloilla: 

 

1. Välinehuoltoalan perustutkinto, tutkintonimike välinehuoltaja, (perustutkintokokeilu sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alalla). 

2. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala. 

Tutkintonimike perustason ensihoitaja, ensihoitaja (pt) tai ensihoitaja perustaso 

(osaamisalakokeilu sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla). Tutkintonimike ratkaistaan 

kokeiluohjelman yhteydessä. Tutkinnon perusteita muutetaan kokeiluohjelmassa niin, että 

tutkintoa on mahdollista painottaa nykyistä enemmän ensihoito-osaamiseen. 

3. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologia-asentaja 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, turvalaiteasentaja  

Kone- ja metallialan perustutkinto, hyvinvointilaiteasentaja. 

 

Kokeiluja koordinoivan koulutuksen järjestäjän tehtävänä on kokeiluohjelman mukaan: 

 
- avustaa Opetushallitusta kokeilujen organisoimisessa ja tukemisessa  

- koordinoida kokeilevien koulutuksen järjestäjien yhteistoimintasopimusten valmistelua  

- organisoida yhteistyössä Opetushallituksen kanssa aloitustilaisuus sekä kokeilujen yhteiset ja  

kokeilukohtaiset verkostotapaamiset  

- koordinoida ja ohjata Opetushallituksen kanssa kokeilujen raportointia 

- laatia kokeilujen yhteiset kokoavat raportit ja selvitykset Opetushallituksen tarkistaman 

kokeiluohjelman mukaisesti  

- luoda sähköinen alusta ja ylläpitää sitä  

- tiedottaa yhdessä Opetushallituksen kanssa ohjausryhmän linjausten mukaisesti kokeiluja  

koskevista asioista kokeiluissa toimiville tahoille.  

 

Opetushallitus on asettanut 6.11.2015 mennessä haettavaksi  valtionavustuksen sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alaan liittyvien kokeilujen toimeenpanoon ja koordinointiin. Tähän tarkoitukseen on varattu 

valtionavustusta 100 000 euroa.  Valtionavustuksen käyttö alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä 

ja päättyy 31.12.2016. Haku on kohdennettu Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle (Osekk), jolle on 

myönnetty valtionavustusta koordinointitehtävään ajalla  19.12.2013-31.10.2015.  Avustusta myönnetään 

enintään 90% hankkeen kokonaiskustannuksiin, Osekkin maksuosuus on 10% (11 111 euroa).  
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Opetushallituksen hakutiedotteen mukaan koordinointiin liittyvän valtionavstuksen käytön tavoitteena on 

välinehuoltoalan perustutkinnon välinehuollon osaamisalan perustutkintokokeilun ja sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan kokeilun sekä tekniikan ja liikenteen alan 

tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone- ja metallialan 

perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvan osaamisalan kokeilujen:  

- toimeenpanon edistäminen  

- koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä eri koulutusasteiden ja –alojen sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja yritysten kanssa tehtävässä verkostoyhteistyössä sekä 

- kokeilujen raportoinnista huolehtiminen. 

 

Kokeilujen tavoitteena on myös: 

- saada näkyväksi näiden kolmen kokeilun rajapinnoilla oleva osaaminen 

- kiinnittää huomiota opetuksen laatuun  

- turvata työpaikoilla oleva oppiminen 

- kokeilun joustavan toimeenpanon edistäminen sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa että 

näyttötutkinnoissa (huomioiden myös oppisopimuskoulutus). 

 

Huomiota tulee kiinnittää: 

- kokeilun tavoitteiden mukaiseen toiminnan suunnitteluun 

- kokeilujen edistämiseen  

- vaikutusten arviointiin kokeiluun valittujen koulutuksen järjestäjien verkostossa.   

 
Koordinointitehtävään sisältyy mm. kokeiluissa olevien koulutusten järjestäjien yhteisten 

verkostotilaisuuksien järjestäminen, alueellisesti ja kielellisten tarpeiden huomioon ottaminen kokeiluissa 

sekä perustason ensihoidon alueella eri koulutusasteilla (amk ja yliopisto) ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmässä tuotettavan osaamisen hyödyntäminen kokeilussa. 
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2 Kokeilujen koordinoinnin toimintasuunnitelma 

 

Kokeilujen koordinoijan keskeisin tehtävä on kokeilujen toimeenpanon edistäminen, koordinointi ja 

raportointi siten, että kokeiluohjelmassa olevat tavoitteet ja tulokset saavutetaan yhteistyössä kokeiluun 

osallistuvien koulutuksen järjestäjien kanssa. Oheisessa taulukossa on kuvattu kokeiluohjelmassa 

koordioijalle asetettujen tehtävien mukaisesti koordinoinnin toimintasuunnitelma marraskuusta 2015 

alkaen 31.12.2016 saakka. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu Opetushallituksen 6.10.2015 

antaman hakutiedotteen mukaiset tavoitteet ja painotukset. 

Taulukko 1. Koordinoinnin toimintasuunnitelma  

 
Koordinointitehtävä 

 

 
Toimintasuunnitelma 1.11.2015-31.12.2016 

Osekk avustaa 

Opetushallitusta kokeilujen 

organisoimisessa ja 

tukemisessa 

 

Koordinoija sopii Opetushallituksen kanssa yhteistyökokouksia vähintään 

kolme, joissa tarkennetaan toimintasuunnitelmaa. Kokoukset järjestetään 

Opetushallituksessa tai AC – verkkokokouksina. 

 

Koordinoijan edustaja osallistuu kokeilujen ohjausryhmän ja jaostojen 

kokouksiin. Koordinoija toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän 

kokouksia on noin kolme ja jaostojen kokouksia 6-8 ajalla 2.11.2015-

31.12.2016.  

 
Koordinoija tukee koulutuksen järjestäjien yhteistyötä: 

- Kokeilujen verkkosivut uusitaan marraskuun 2015 aikana, jolloin niiden 

käytettävyys helpottuu sekä ulkoasu uudistuu.  Verkkosivuilla jokainen 

koulutuksen järjestäjä pystyy osallistumaan keskustelemalla sekä 

kirjoittamalla esim. blogeja. Tavoitteena on verkkosivujen kautta jakaa 

kokeilujen toteutukseen liittyvää materiaalia kokeiluihin osallistuvien 

koulutuksen järjestäjien kesken. 

- Kokeilukohtaisten koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöiden kesken 

järjestetään säännöllisesti AC-kokouksia (noin 6 kokousta /kokeilu). 

- Kokeilukohtaisia yhteistyöpäiviä järjestetään marraskuussa 2015 

(13.11.2015 perustason ensihoidon kokeilut), keväällä ja syksyllä 2016 

sekä kokeilujen yhteinen verkostopäivä toukokuussa 2016 (ks. 

tarkemmin seuraavassa kohdassa).  

- Koulutuksen järjestäjille tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja yhteisistä 

linjauksista sähköpostilla. 

- Koulutuksen järjestäjiä tuetaan ja ohjataan yhteistyöhön tutkinnon 

perusteiden ja koulutusten kehittämisessä myös muilla tavoin, 

esimerkiksi alueellista verkostotyötä tukemalla, osallistumalla 

koulutuksen järjestäjien tilaisuuksiin ym. 

 

Koordinoija osallistuu koulutuskokeilujen markkinointiin ja esittelyyn eri 

sidosryhmätapaamisissa ja eri koulutustapahtumissa (esim. AMK- ja 

ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 23-24.11.2015).   

Koordinoija  osallistuu  myös erilaisten sidosryhmätapaamisten suunnitteluun 

ja toteutukseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien sekä alan työpaikkojen 

kanssa. 
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Osekk organisoi yhteistyössä 

Opetushallituksen kanssa 

aloitustilaisuus sekä 

kokeilujen yhteiset ja 

kokeilukohtaiset 

verkostotapaamiset 

 

 

 

 

 

 

Koordinoija suunnittelee ja organisoi kokeilukohtaiset yhteistyöpäivät 

marraskuussa 2015 (perustason ensihoidon yhteistyöpäivä 13.11.2015), 

keväällä ja syksyllä 2016 (vähintään 7 yhteistyötapahtumaa, 1-2 

päivää/tapahtuma) sekä kaikkien kokeilujen yhteisen verkostopäivän 

toukokuussa 2016. Kokeilukohtaisiin yhteistyöpäiviin kutsutaan koulutuksen 

järjestäjien edustajia, ko. jaoston jäseniä sekä kohdennettuna alan työelämän 

edustajia.  Kokeilujen yhteiseen verkostopäivään kutsutaan edellisten lisäksi 

myös laajemmin kokeilun sidosryhmien edustajia (esim. kokeilun ohjeusryhmä, 

AMK edustajat, elinkeinoelämän/ammattijärjestöjen edustajat ym.). Koordinoija   

pyytää osallistujilta palautteen päivien järjestelyistä ja sisällöstä. Koordinoiija 

organisoi myös pyydettäessä muita koordinointitehtävään liittyviä tapahtumia. 

 

Koordinoija suunnittelee kokeilukohtaiset yhteistyöpäivät yhteistyössä 

Opetushallituksen yhteyshenkilön sekä kouluttajaverkoston kanssa.  

Yhteistyöpäivien sisällön ja toteutuksen suunnittelun lähtökohtana on edistää 

kokeiluohjelman ja valtionavustustiedotteessa määriteltyjen tavoitteiden 

mukaista arviointia.  Tavoitteiden toteutumisen arviointi otetaan huomioon 

esim. pyydetyissä puheenvuoroissa ja työpajojen toteutuksessa.  

Yhteistyöpäiville pyydetään työelämän edustajien puheenvuoroja (sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujärjestelmät sekä yritykset) sekä heidät kutsutaan 

osallistumaan työpajoihin. Tavoitteena on tuottaa yhteistyöpäivien aikana 

arviointitietoa tutkintojen ja niiden perusteiden mukaisten 

ammattitaitovaatimusten työelämävastaavuudesta. Yhteistyöpäivien toteutus 

suunnitellaan siten, että koulutuksen järjestäjien verkostossa voidaan arvioida 

kokeiluohjelman tavoitteiden toteutusta ja saavuttaa yhdessä 

kokeiluohjelmassa määritetyt tulokset (ks. myös seuraava kohta). 

 

Osekk koordinoi ja ohjaa 

Opetushallituksen kanssa 

kokeilujen raportointia,  

laatii kokeilujen yhteiset 

kokoavat raportit ja selvitykset 

Opetushallituksen 

hyväksymän kokeiluohjelman 

mukaisesti. 

 

Kokeiluohjelma (Opetushallituksen päätös 13.5.2015, 80/422/2015) ohjaa 

kokeilujen toteuttamista. Siinä on annettu kokeiluihin osallistuville koulutuksen 

järjestäjille raportointiohjeet sekä vuosittaisiin väliraportteihin että 

loppuraporttiin.  

 

Koordinoija organisoi vuosien 2015 ja 2016 välipalautteen antamisen www-

pohjaisena online kyselynä Webropol-sovelluksen avulla ja laatii 

yhteenvedot.  Koulutuksen järjestäjille annetaan ohjeet raportoinnista 

joulukuussa  2015 (vko 51) ja joulukuussa 2016 (vko 50). 

 

Koordinoija on laatinut yhteistyössä Kansallisen koulutuksen arviointi-

keskuksen (Karvi) edustajien ja Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun 

edustajan kanssa arviointisuunnitelman, joka koskee kokeilujen 

vaikuttavuuden ja työelämävastaavuuden arviointia. Opetushallituksen 

edustaja on toiminut asiantuntijana arviointisuunnitelman laatimisessa. 

Arviointisuunnitelma on hyväksytty  2.11.2015 kokeilujen ohjeusryhmässä.  

Arviointisuunnitelman mukainen arviointi tullaan toteuttamaan vuoden 2016 

aikana. Arviointi-suunnitelma sisältää myös tarkennuksen,  joka koskee 

kokeilujen väliraportointia vuoden 2015 ja 2016 osalta sekä alustavan option 

vuosien 2017-2018 järjestettävästä vaikuttavuuden arvioinnista. Kokeilujen 

rajapinnoilla oleva yhteistä osaamista arvioidaan  arviointikysymysten avulla 

sekä syksyllä 2016 järjestettävillä työpajoilla (ks. Liite 2).  Kokeilujen 

rajapinnoilla oleva osaaminen on myös teemana toukokuussa 2016 

järjestettävällä verkostopäivällä. 
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Osekk luo sähköisen alusta ja 

ylläpitää sitä. 

 

Koordinoija uusii marraskuun 2015 aikana kokeilujen verkkosivut, ks.  

https://sotekk.osekk.fi 

Verkkosivujen kautta on tavoitteena jakaa kokeilujen toteutukseen liittyvää 

materiaalia kokeiluihin osallistuvien kesken sekä mahdollistaa yhteisen 

keskustelualusta kokeiluihin osallistuville koulutuksen järjestäjille sekä eri 

sidosryhmille (mm. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

yhteyshenkilöt, eri koulutusasteet, sosiaali- ja terveydenhuoltolan työelämän 

edustajat ja yritykset).  Koordinoija pyytää verkkosivuille puheenvuoroja ja 

blogeja kokeiluun osallistuvilta koulutuksen järjestäjiltä ja eri sidosryhmiltä. 

 

Osekk tiedottaa yhdessä 

Opetushallituksen kanssa 

ohjausryhmän linjausten 

mukaisesti kokeiluja 

koskevista asioista kokeiluissa 

toimiville tahoille. 

Koordinoija lähettää koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille sekä eri 

sidosryhmille tarvittaessa sähköpostiviestejä kokeiluja koskevista asioita ja 

yhteisistä linjauksista. Pääpaino tiedottamisessa on verkkosivuilla.  

Yhteistyöpäivillä ja muissa sidosryhmätapaamisissa tiedotetaan myös 

ajankohtaisista asioista. 

Osekk koordinoi kokeilevien 

koulutuksen järjestäjien 

yhteistoimintasopimusten 

valmistelua 

Koordinoija on laatinut jokaisen koulutuksen järjestäjän kanssa 

yhteistyösopimukset keväällä 2014. Edetään sopimusten mukaisesti.  

Koordinoija huolehtii, että kaikki osapuolet tiedostavat ja huolehtivat 

vastuunsa ja päivittää tarvittaessa sopimuksia. 

 

 

 

 

 
Oheisessa taulukossa on kuvattu koordinoijan pääasiallinen toiminta  ja järjestettävät tapahtumat 

ajalla 1.11.2015 -   31.12.2016.  

  TAULUKKO 2. Koordinoijan toiminta / tapahtumat  

 
Ajankohta 

 

 
Koordinoija 

 

Marras-joulukuu 2015 - järjestää perustason ensihoidon yhteistyöpäivän 13.11.2015 Stadin 

ammattiopistossa 

- laatii raportointiohjeet vuoden 2015 väliraporttia varten ja tarkentaa 

väliraporttilomaketta arviointisuunnitelman mukaisesti 

- tiedottaa koulutuksen järjestäjille väliraportoinnista joulukuussa viikolla 51   

Tammikuu 2016 - huolehtii, että vuoden 2015 väliraportin antamiseen liittyvä webropol kysely on 

auki ajalla 4.1.-22.1.2016 ja ohjaa tarvittaessa koulutuksen järjestäjiä 

lomakkeen täytössä 

- järjestää hyvinvointiteknologian kokeilujen yhteistyöpäivät  26-27.1.2016 Oulun 

ammattiopiston tiloissa 

Helmikuu 2016 - laatii kokoavan raportti koulutuksen järjestäjien vuoden 2015 väliraporttien 

pohjalta 

- suunnitelee kyselyt keväällä 2016 valmistuville opiskelijoille sekä syksyn 2016 

työpajojen alustavan toteutus 

Maaliskuu 2016 - esittelee vuoden 2015 väliraporttien yhteenvedon Opetushallituksen edustajille  
- järjestetää välinehuoltoalan kokeilujen yhteistyöpäivät 17-18.3.2016 Oulun 

ammattiopistossa. 
- järjestää perustason ensihoidon kokeilujen yhteistyöpäivät Jämsän 

ammattiopiston tiloissa (päivämäärät sovitaan 13.11.2015) 
- antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille valmistuvien opiskelijoiden kyselyistä 

https://sotekk.osekk.fi/
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Huhtikuu 2016 

- osallistuu kokeilukohtaisten jaosten kokouksiin ja esittelee vuoden 2015 
väliraporttien yhteenvedon kokeilukohtaisille jaostoille 

- toteutettaa arviointisuunnitelman mukaiset kyselyt valmistuville opiskelijoille 

Toukokuu 2016 - osallistuu kokeilujen ohjausryhmän kokoukseen, esittelee vuoden 2015 
valiraporttien yhteenvedon sekä opiskelijakyselyjen alustavat tulokset 
(11.5.2016) 

- toteuttaa arviointisuunnitelman mukaisten  opiskeijakyselyjen tulosten 
purkutilanteet koulutuksen järjestäjien valmistuville ryhmille. 

- laatii yhteenvedon opiskelijakyselyistä ja niiden analysointiin liittyvistä 
purkutilanteista. 

- järjestetää kokeilujen yhteisen verkostopäivä; esitellään mm.vuoden 2015 
väliraportti ja  opiskelijakyselyn tulokset 

- organisoi yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän, SEDUn kanssa 
kokeilujen esittelyn Taitaja2016 kilpailuissa. 

Kesäkuu 2016 

 

- tarkentaa syksyn 2016 koordinointisuunnitelmaa sekä työpajojen toteutusta 

Elokuu 2016 

 

- antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille työpajojen toteutuksesta 

Syyskuu 2016 

 

- järjestää  välinehuoltoalan, perustason ensihoidon sekä  hyvinvointiteknologian 
kokeilujen yhteistyöpäivät ja työpajat koordinointitehtävän ja 
arviointisuunnitelman mukaisesti. 

- laatii kokoavan raportti työpajojen tuloksista. 
Lokakuu 2016 

 

Marraskuu 2016 

 

 

- osallistuu kokeilukohtaisten jaosten kokouksiin ja  
- osallistuu kokeilukohtaisten jaostojen sekä ohjausryhmän kokoukseen ja  

esittelee opiskelijakyselyjen sekä työpajojen tulokset   
- suunnittelee ja laatii raportointiohjeet vuoden 2015 väliraporttia varten ja 

tarkennetaan väliraporttilomaketta arviointisuunnitelman mukaisesti. 

- tiedottaa koulutuksen järjestäjille väliraportoinnista joulukuussa viikolla 51.   

Joulukuu 2016 

 

 

3 Koordinoinnin vastuuhenkilöt 

 

Koulutuskokeilun käynnistämisestä ja koordinoinnista vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä 

(Osekk)  Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikkö.   

 

Koulutuskokeilujen koordinaattorina Osekkissa toimii: 

Aikuiskoulutuspäällikkö Marja Veikkola, puh. 050 0776065, marja.veikkola@osao.fi 

 

Koordinoijan muut yhteyshenkilöt ovat: 

Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, p. 050 5380533, irmeli.mannisto@osao.fi 

Koulutusjohtaja Minna Lintulahti, p. 050 3174685, minna.lintulahti@osao.fi 

Lehtori Seija Kangas, p. 050 4431778, seija.kangas@osao.fi 

Päätoiminen tuntiopettaja Janne Nurminen, p. 040 6526037,  

janne.nurminen@osao.fi (hyvinvointiteknologia) 

 

 

 

mailto:marja.veikkola@osao.fi
mailto:irmeli.mannisto@osao.fi
mailto:minna.lintulahti@osao.fi
mailto:seija.kangas@osao.fi
mailto:janne.nurminen@osao.fi
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4 Kokeiluihin osallistuvat koulutuksen järjestäjät 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhteensä 12 koulutuksen järjestäjälle järjestämisluvan  

kokeilujen järjestämiseen vuosina 2014-2018. Koulutuskokeilun tulee päättyä viimeistään 31.12.2018.  

 

Oheisessa taulukossa on esitelty opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluluvan saaneet koulutuksen  

järjestäjät, joiden kanssa koordinoija tekee yhteistyötä. 

 

 

TAULUKKO 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät järjestämisluvat  

 

 
Tutkinto 

 

 
Koulutuksen järjestäjät 

Välinehuoltoalan pt 1. Amiedu 
2. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
3. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 
4. Helsingin kaupunki, opetusvirasto 
5. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK 
6. Savon koulutuskuntayhtymä 
7. Turun kaupunki / Turun ammatti-insituutti, Aikuiskoulutus 

Sosiaali- ja terveysalan pt: 

perustason ensihoidon 

koulutusohjelma/osaamisala 

1. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK 
2. Savon koulutuskuntayhtymä 
3. Helsingin kaupunki / Stadin ammattiopisto ja Stadin aikuisopisto 
4. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jämsän ammattiopisto 
5. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 

Kone- ja metallialan pt: 

hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamisala 

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 
3. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto TREDU 

Sähkö- ja 

automaatiotekniikan pt: 

hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamisala 

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 
3. Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
4. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  
5. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto TREDU  

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 

pt: hyvinvointiteknologiaan 

painottuva 

koulutusohjelma/osaamisala 

1. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
2. Etelä-Savon koulutus Oy / Etelä-Savon ammattiopisto 
3. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK 
4. Päijät-Hämeen koulutuskonserni 
5. Sastamalan koulutuskuntayhtymä 
6. Savon koulutuskuntayhtymä 
7. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu  
8. Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto TREDU  

 

 

Kokeiluihin osallistuvien koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöt on esitelty liitteessä 

valtionavustushakemuksen liitteessä (liite 3). 


