
 

 
Asumisperusteinen sosiaaliturva työpaja 3: Työ tekijäänsä kiittää - vai jääkö luu 
käteen  
 

OSIO I: EU:n ja kansallisen lainsäädännön konteksti 
 
Alustus 1:  
Työntekijän asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä  

● Miten työntekijöiden saapuminen/lähteminen vaikuttaa ja on vaikuttanut työmarkkinoihin 
Suomessa  

● Lainsäädäntö on ollut melko samanlaisena voimassa v. 1994 lukien, on hyvä aika arvioida 
järjestelmän toimivuutta  

● Kannustetaan sosiaaliturvajärjestelmällä myös rajojen yli liikkuvia ihmisiä työntekoon 
 

Asumisperusteiseen sosiaaliturvaan oikeuttavan työskentelyn arvioinnin elementtejä: 
Mitä on riittävä työ, jolla oikeus Kelan etuuksiin alkaa? (Etuudet ovat alun perin tarkoitettu 
vakinaisesti Suomessa asuville)  

● Onko sama kynnys kaikissa etuuksissa hyvä/oikea (huomioiden etuuden saamiseen liittyvät 
muutkin edellytykset) 

● Mikä on niiden asema, jotka ovat työssä mutta eivät täytä sosiaaliturvaan oikeuttavalle 
työskentelylle asetettuja kriteereitä (henkilö joka tekee työtä, mutta ei tarpeeksi esimerkiksi 
sairauspäivärahaan, mikä on silloin hänen asemansa) 

○ Kuinka korkealle työskentelyn raja on tarkoituksenmukaista asettaa  
● Työnteon kriteereitä on syytä miettiä suhteessa siihen, että kaikilla on perustuslain mukaan oikeus 

toimeentuloon. Mitkä kriteerit ovat mielekkäitä suhteessa toimeentulotukeen? 
 
Mitä sosiaaliturvalle tapahtuu muutostilanteessa?  

● Työ on sirpaleista nykyään, mitä turvalle tapahtuu kun työsuhteet ovat pätkissä tai työtä on välillä 
vähän  

● Voidaanko tehdä mahdollisten muutosten tarkastelua pidemmällä aikavälillä, kun jo nyt 
reagoidaan tai pyritään reagoimaan lyhyempiinkin muutoksiin (hallinnollisen työn määrä). 

○ Jälkisuojan mahdollisuus, ”puskuri” muutostilanteissa  
 
Miten etuusoikeudet päättyvät?  

● Jos etuuksiin oikeuttavan työskentelyn kriteerit olisivat alhaiset, olisiko turvan syytä päättyä 
nopeammin jos työskentely loppuu?  

○ Tarjotaanko työntekijän asemaa esim. 1kk Suomessa työskennelleelle vielä työskentelyn 
päätyttyäkin. Jos työ on kestänyt 3v, olisiko työntekijän aseman tällöin syytä olla 
turvatumpi ja etuuksia mahdollisuus saada pidempään työskentelyn päätyttyä.  
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● Mikä on jälkisuojan kesto työn päättymisen jälkeen? 
  
Työntekijän aseman arviointi  
 

● Työntekijän asema on tällä hetkellä vaikeasti tulkittava johtuen useista soveltuvista säädöksistä. 
On siis melko vaikea kokonaisuus, millaisella työllä mitkäkin oikeudet alkavat. Tässä 
työryhmässä voidaan miettiä vain yhtä tai kahta osa-aluetta/palikkaa (kansallinen lainsäädäntö) ja 
selkeyttää suhdetta toisiin. 

● Asetus 492/2011: Työntekijän asemaa ei erityisesti ole määritelty, mutta työskentely itsessään tuo 
oikeuksia asetuksen 883/2004 ulkopuoliseen sosiaaliturvaan ja palveluihin.  

● Asetus 883/2004: Asetuksen mukainen työntekijäasema antaa hyvän turvan. Työskentelyä on 
sellainen toiminta, joka on vakuutettua jonkin asetuksen kattaman riskin osalta 
työskentelymaassa. Huom! Etuuksien saamisen edellytyksistä säädetään kansallisesti, mutta 
liikkumisvapautta käyttäneitä työntekijöitä ei saa syrjiä. 

● Soveltamisalalaki: Työntekijä on henkilö, joka on työ-, virka tai palvelussuhteessa ja jonka 
työskentely kerryttää työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa. Työskentelyn perusteella 
vakuuttaminen edellyttää vähintään 4 kk työskentelyä. 

● Kotikunnan perusteella myönnettävät etuudet: työntekijän asema asetuksen 883/2004 
näkökulmasta riittää etuuksien saamiseen. 
 

● Työntekijät kolmansista maista ovat soveltamisalalaissa samassa asemassa kuin muutkin 
työntekijät, mikä on hyvä huomioida etuuksien näkökulmasta.  

 
 
Päivän teema: millainen työskentely oikeuttaa ja tulisi oikeuttaa asumisperusteisiin etuuksiin?  

● Työnteon alkaminen, jatkuminen, päättyminen  
 

 

OSIO II: Muuttuva työ  
Alustus 2: 
Työn tulevaisuus  
Jaakko Kuosmanen, Demos Helsinki 
5 keskeistä pointtia: 

1. Työ on jo muuttunut 
2. Muutoksen ajurit 
3. Palkkatyön polarisoituminen 
4. Supertuottavuus 
5. Kyvykkyys ja koulutus 

 
● Millainen lainsäädäntö vastaa parhaiten työn tulevaisuuden olosuhteisiin? 

 
Alustus 3: 
Reaaliaikainen tulorekisteri - KATRE (Kansallisen tulorekisterin perustamishanke) 
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● Hankkeen määräaika vuoden 2019 loppu - näillä näkymin ei ole myöhästymässä 
● Arvioitu käynnistäminen 1.1.2019 
● VM:llä päävastuu, toiminta yhdessä Verohallinnon kanssa, joka on vastuussa käytännön puolesta  

○ Tulossa tulorekisteriyksikkö  
● Lakia ei tulorekisteristä vielä ole  

○ Esitys ehkä tulossa kesäkuussa tai syyskuussa  
○ Vaikutusarvioinnit ja muut asiat vievät aikaa 

 
Tulorekisterin tarkoitus  

● Kerätä ja tallettaa kaikki palkkoja koskevat tiedot, joista työnantaja on ilmoitusvelvollinen.   
● Pääosa tiedosta on tulotietoa, mutta palkkalaskelmat ja muut laskelmat annetaan eri kautta 

palkansaajille.  
● Tulevaisuudessa voi kehittyä niin, että työntekijä ja työnantaja voisivat kommunikoida 

tulorekisterin kautta.  
● Käyttäjiä voivat olla kaikki, joilla lakiperusteinen oikeus saada tietoja.  

○ Yrityksillä ei siis vielä valtuuksia  
 
2019: Palkkatiedot  

● Esimerkiksi Kela, ETK, työeläkelaitokset, verohallinto, TVR 
2020: Etuustiedot  

● Esimerkiksi kunnat, tilastokeskus, vahinkovakuutusyhtiöt 
 
Kenen palkka/tulo ilmoitetaan? 
Ilmoitusvelvollisuus 

● Ilmoitusvelvollisuudet ovat nykylainsäädännön mukaiset 
● Ilmoittaminen on pakollista ja se sisältää kaiken tiedon 
● Maksutapahtumien yhteydessä 
● Tiedot annetaan vain kerran, vähennetään hallinnollista taakkaa 
● Verotuksessa: 

○ Yleisesti verovelvollisten tulotiedot -> kaikki tulot (yleisesti verovelvollisia ovat 
pääsääntöisesti Suomessa asuvat ja yli 6kk Suomessa oleskelevat) 

○ Rajoitetusti verovelvollisten tulotiedot (rajoitetusti verovelvollisia ovat Suomen 
kansalaiset kun oleskelevat yli 3v ulkomailla ja ulkomaalaiset heti kun ovat muuttaneet 
pois Suomesta) 

● Sosiaalivakuutus: 
○ Työsuhteiset työntekijät 
○ Kaikki Suomessa tehtävä työ vakuutetaan -> kaikki tätä työtä koskevat tulot pitää 

ilmoittaa tulorekisteriin -> tämä laajentaa ilmoittamisvelvollisuutta 
○ Helpoiten huomaa työtapaturma- ja työttömyysvakuutuksessa 

● Tietosisältö 
○ Identifioidaan henkilö  

■ Jos ei henkilötunnusta, ilmoitetaan osoitetiedot ja oman maan koodi 
○ Ilmoitetaan osoite ulkomailla 
○ Maksajan yksilöintitiedot 



3 

○ Ilmoitettaviin tulotietoihin sisältyy: pakolliset (vuosi-ilmoituksen tiedot) ja vapaaehtoiset 
tiedot (eriteltyä tietoa). Pakolliset ja vapaaehtoiset tiedot on jaoteltu siksi, että on pyritty 
huomioimaan mitä edellytyksiä työnantajilla on tuottaa tietoa. Kaikilla yrityksillä ei ole 
tietoteknisiä valmiuksia vielä tällä hetkellä. Isommilla yrityksillä on 
palkkahallintajärjestelmissä enemmän tietoa, ja ne voivat ilmoittaa enemmän tietoja 
halutessaan.  

○ Pakolliset tiedot: palkka yhteissummana, palkkapäivä ja palkkakausi.  
○ Vapaaehtoiset tiedot (valtavasti erilaisia tietoja): mm. ansainta-ajankohdat, 

palvelussuhdetiedot, palkka jos oleskeluaika Suomessa >183pv, oleskeluajat ja 
työskentelyajat Suomessa, vakuuttamistieto: kuuluuko Suomen sosiaaliturvan piiriin… 

 
● Soveltamisalalain uudistuksessakin on asetettu suureet toiveet tulorekisterin toimivuudelle. Kela 

saisi työntekijöiden palkkatiedot sieltä, eikä sen tarvitsisi pyytää palkkakuitteja henkilöltä.   
 

● Tulorekisterissä on suuren tuottavuusloikan mahdollisuus (Kela on arvioinut n. 9 milj. euron 
säästöjä).  
  

● Harmaan talouden näkökulmasta valvontaa voidaan tehostaa, mutta tulorekisterin kautta ei voida 
estää harmaata taloutta.    

 
● Tulo- ja palkkatietorekisterin ulkopuolelle saattavat jäädä ulkomaalaiset työntekijät. Onko 

tietojen ilmoittamiseen liittyviä esteitä, jos on ulkomainen työnantaja?   
○ Rajoitetusti verovelvollinen työntekijä ei tule rekisteriin, jos ei raukea  

  tapaturma- työttömyysturvavakuutus.  
 

● Ulkomaisia työntekijöitä on myös lähetettyinä Suomeen. Jos heidän osalta on 
vakuuttamisvelvollisuus, tulotiedot näkyvät myös tulorekisteristä. 

 
 
 

OSIO III: Työn määritelmä ja haasteet 
 
Alustus 4: 
Nykyinen työn määritelmä ja siihen liittyvät haasteet 
 
Millä perusteella Suomeen muuttava kuuluu Kelan sosiaaliturvaan? 
Onko kyseessä vakinainen muutto? 
 
Kyllä:  

● Avaa Kelan sosiaaliturvan  
○ Henkilön omaan elämäntilanteeseen sopivat etuudet ja niiden tarkastelu 

● Ei ole väliä mistä maasta henkilö on, kaikki ovat samalla viivalla. 
● Asumisen kriteerit   
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○ Laissa on avattu seikkoja, jotka osoittavat asumista, mutta tärkeintä on kokonaistilanteen 
arviointi -> historia Suomessa, perhesiteet jne.  

○ Huom! Myös työskentely mainitaan laissa osoituksena asumisen vakinaisuudesta.  
● Työntekijä tulee varmaan tänne töihin ulkomailta, mutta kysymys kuuluu tuleeko myös pysyvästi 

asumaan.  
 
Ei vakinainen: 

● Arvioidaan työskentelyn riittävyyttä 
○ Jos edellytykset työn tekemisen osalta täyttyvät -> eroa ei ole vakinaisesti asuvan turvaan 

nähden.  
● Ero tulee siinä tilanteessa, jos työ päättyy: työntekijän sosiaaliturvaoikeudet katkolla. 

Lähtövaltiolla ei tässäkään merkitystä.  
 

● Toimeenpanohaaste: nykyiset epätyypilliset työsuhteet. Tällaisissa työsuhteissa esimerkiksi 
vuokratyöntekijät ja ne, joilla on nollatuntisopimukset.  

● Tulorekisteri olisi hyvä, koska Kela saisi jatkossa reaaliaikaisia tietoja työntekijöiden tulotasosta, 
joka olisi iso loikka. Päätöksenteko nopeutuisi huomattavasti ja työskentelyn jatkumisen seuranta 
helpompaa.  

 
 

OSIO IV: Ryhmätyöt (liitteenä olevat esimerkit) 
 
Esimerkkien pohjalta tehtävänä kehittää ideoita/mallia sosiaaliturvan alkamisesta, päättymisestä ja 
mahdollisesta jälkisuojasta. 
 
Ryhmä 1: 
Ryhmä kehitteli kahta vaihtoehtoista mallia. 
Malli A: 

● Etuuskohtainen jaottelu /ryhmittely 
○ Esim. lapsilisää maksetaan jokaiselta työskentelykuukaudelta, jos tuloja koskeva 

edellytys täyttyy 
Malli B: 

● Työskentelyn kesto Suomessa 3kk 
● Vähimmäisansio TTL:n mukainen (1187 €/kk) 
● Jälkisuoja 

 
Taustoitus: 

● Osa etuuksista rahoitetaan puhtaasti verovaroin, osa maksuilla. Ei kuitenkaan olisi näiden 
maksujen maksamiseen liittyviä edellytyksiä sinänsä turvan saamiselle.  

● Tulisi työskennellä 3kk Suomessa. Palkan pitäisi olla työttömyysturvalain mukaisen 
työssäoloehtoon laskettavan työn tasolla, ja jälkisuoja voisi olla 3kk.  

Keskustelu: 
● B mallista: Miksi edellytyksenä on 3kk työskentely?  

○ Tuntui hyvältä. Vaatimus olisi enemmän kuin 1, mutta vähemmän kuin 4.  
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● A mallista: Miten te jaottelisitte/yhdistelisitte etuuksia, esim. lapsilisiä? 
○ Etuuksien yhdisteleminen olisi radikaali ratkaisu. Tätäkin aihetta pohtiessa herää 

kysymys, miksi maksetaan erillisiä etuuksia? 
● Miten saadaan ihmisille tietoon se, mitä etuusoikeuksia heillä on? 

○ Jos jo lyhyellä työskentelyllä on oikeus lapsilisään, onko se oikein?  
Yhdenvertaisuusnäkökulmaa on pohdittava, myös arvovalinnoista kyse  

● Hallitus on väläytellyt koko sosiaaliturvan uudistamisen arviointia. On oletuksia siitä, että 
etuuksien kirjo tulee muuttumaan.  

● EU-oikeudellinen puoli: miten määriteltäisiin, mihin etuuskategoriaan mikäkin etuus kuuluisi, jos 
etuuksia yhdisteltäisiin? Koordinaatioasetuksen osalta olemme jossain määrin sidottuja EU-
oikeuden määritelmään.  

● Jonkinlainen jälkisuoja on järjestelmässä hyvä olla.  
 
Ryhmä 2:  
 

1. Eleena 
● Ansioiden tarkastelu kuukausitasolla  

○ Lähtökohtana vain ansiotarkastelu 
○ Ansioiden säännöllisyys (esim. 1-6kk tarkastelujaksolla?) 
○ Ei viikkotyötuntien tarkastelua 

● Toisen maan vakuutushistorialla ei merkitystä  
● Ei odotusaikaa ollenkaan, mutta ratkaisu voidaan tehdä vasta kun ansiot näkyy tulorekisterissä 
● Annetaanko ratkaisu takautuvasti vai ajassa eteenpäin? 

 
Taustoitus:  

● Ansioiden pitäisi olla säännöllisiä  
● Oikeus etuuksiin heti, kunhan saatu tieto, että palkkaa on maksettu.  
● Ei odotusaikaa tai vakuutuskausiedellytystä ulkomailta tuleville, koska toisen maan 

vakuutuskausi-ilmoitukset ovat usein aika epäselviä.  
● Kun pidempi tarkastelujakso, niin ei tarvitse tehdä takautuvia päätöksiä.  
● Raskasta olisi kuukausikohtainen esimerkiksi lapsilisän määrittely. (Voisiko tulorekisteriin tai 

etuusjärjestelmään rakentaa hälytyksiä, jos ansiot jäävät alhaisiksi?) 
● Ratkaisu voidaan tehdä, kun ensimmäinen ansiotulomerkintä näkyy tulorekisterissä.  

 
Keskustelu: 

● Entä jälkisuoja-aika mallissanne? 
○ Ei päästy käsiksi, mutta tietyn ajanjakson sisällä voisi olla, kun tietyt riskit toteutuu. Ja 

voisi olla etuuskohtaista.  
● Riittävän ansion määrä, mihin se asettuisi ja miten raja perustellaan?  

○ Toimeentulotukeen peilaaminen: ei voida aina ennakoida, etteikö aiheutuisi taakkaa. 
Pitääkö työstä ansaittavan palkan olla sellainen summa, että se varmuudella riittää 
elämiseen.  

● Pitäisikö tehdä kansainvälinen kysely ansiotasojen määrittelystä? Koska monissa maissa 
työperusteinen, ei asumisperusteinen sosiaaliturva.  
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2. Parvati  
• Jääkö sosiaaliturvan riski Suomeen kun jossain vaiheessa päättäisi lähteä Suomesta?  

 
Ryhmä 3:  
 

1.Eleena: 
○ Työskentely 1-3kk mahdollisesti myös työaikaa koskeva vaatimus 
○ Palkka TES:n mukainen  

 
Taustoitus: 

● 3kk:n ajan työskentelevät kausityöntekijät pääsisivät sosiaaliturvan piiriin.  
● Viikottaista työaikaa koskevaa vaatimusta tulee miettiä  
● Miten muut jäsenmaat kohtelisivat Eleenaa?   

 
Keskustelu: 

● Viikkotyöaikavaatimus: millä työtunneilla on väliä, ja onko pitkän vai lyhyen aikavälin 
näkökulma?  

○ Balanssi on järjestelmässä tärkeää ja miten sen löytää. Keikkatyöt on myös otettava 
huomioon, kaikille työtunneille merkitystä.  

 

 
OSIO V: Yhteenvetokeskustelu 

 
Onko jokin ehdoton vaatimus työskentelylle, joka oikeuttaisi asumisperusteiseen sosiaaliturvaan? 
 

● Mitä näkökulmaa mietitään, valtion vai yksilön 
● Mikä on järjestelmän hintalappu? 
● Työryhmässä pyritään hakemaan kaikkia näkökantoja. Säästämisen suhteen on löydettävä 

tasapaino. Tulee muistaa, että säästö yhdessä asiassa voi aiheuttaa kustannuksia toisaalla.  
 

● Vähimmäisansioansiokeskustelu: riittääkö esimerkiksi takuueläkkeen suuruinen ansio siihen, että 
työntekijänä oikeutettu asumisperusteiseen sosiaaliturvaan? Tällä hetkellä vaadittava ansio on n, 
1100€:n tasolla. On huomioitava, että työttömyysturvalaissa viikkotyöaika ja vähimmäisansio on  
sovittu toisiaan vastaaviksi. Vaadittava viikkotyöaika ei voi olla alhaisempi kuin TTL:ssä, jos 
ansiovaatimus on sama.   
 

● Pitää huomioida, että mitä enemmän liikkuvia osia, silloin vaikeutuu Kelan päätöksenteko 
yksittäisen henkilön sosiaaliturvasta ja ratkaisu myös kestää kauemmin. Myös yksilöille parempi, 
jos muutos on selkeä ja ymmärrettävä.  

 
● Kaikkien muuttajien pitäisi kulkea järjestelmässä samaa reittiä. Ei voi syntyä eri tulkintoja 

suomalaisten ja ulkomaalaisten välillä.  
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● Pitää muistaa, että asumisperusteisen sosiaaliturvan ehdot eivät tosiasiassa ole samat meillä tänne 
syntyneillä, kuin muilla jotka tulevat tänne.  

● Kv-sääntelyä on jo paljon olemassa. Meidän pitää olla Suomessa mahdollisimman yksinkertaisia.  
 
Kenties voidaan työntekijänä Suomeen saapuvan oikeutta sosiaaliturvaan arvioida ensisijassa 
työskentelyn kautta. Niiden osalta, jotka eivät tule työhön, tehtäisiin vakinaisen asumisen arviointi. 
 
 
 
Liite  Esimerkkitapaukset Eleena, Samuel ja Parvati 
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Liite Ryhmätyön esimerkkitapaukset 
 
 
Eleena 
 
Virolainen Eleena tulee Suomeen siivouspalveluyritykseen töihin. Eleenan 6- vuotias lapsi on 
Virossa isovanhempien huollettavana. Työsopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja viikoittainen 
työaika 0-37 h / vko. Palkkaa maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaan. Kun työ alkaa, Eleena 
huomaa, että työn ja palkan määrä vaihtelee. Joinakin viikkoina työtä on vain kahtena päivänä ja 
välillä hän ahkeroi jopa ylitöitä. Talvella rakennustyömaa hiljenee niin, että tammi-helmikuussa 
työtä ei ole lainkaan. 
 
Eleena kuulee työkaverilta, että hän olisi oikeutettu Suomen lapsilisään. Hän päättää hakea 
lapsilisää. Samalla hän miettii, voisiko saada Kela-korvausta astmalääkkeestään.  
 
Eleena on myös haaveillut siitä, että hänen lapsensa muuttaisi myös Suomeen koulun alkuun 
mennessä. Silloin hän tarvitsisi pienelle perheelleen sopivan vuokra-asunnon  ja siihen  
mahdollisesti asumistukea. 
 

- Kuinka kauan Eleenan pitäisi mielestäsi työskennellä Suomessa, jotta hän voisi saada 
lapsilisää ja lääkekorvauksia? Tulisiko työhistorialla Virossa/muussa EU-maassa olla 
merkitystä? 
 

- Miten paljon Eleenan pitäisi keskimäärin kuukaudessa ansaita, jotta hänellä olisi oikeus 
etuuksiin? 
  

- Kun työtä on vähän tai ei lainkaan joidenkin kuukausien aikana, pitäisikö hänellä olla 
oikeus etuuksiin silloinkin? Onko sillä etuuksien kannalta merkitystä, kuinka kauan hän 
on Suomessa työskennellyt ennen sellaista jaksoa, jolloin työtä ja ansiota ei ole? 

 
 
Samuel 
 
Samuel asuu perheensä kanssa Haaparannassa. Hän aloittaa työt Torniossa työväenopiston 
ruotsin kielen tuntiopettajana. Työsopimus tehdään aluksi vain 3 kuukaudeksi, kun tämän jälkeen 
kesäkuun alussa koittaa työväenopiston lomakausi. Opistolta luvataan, että sama työ jatkuu taas 
syyskuussa kesälomien jälkeen. Samuelin vaimo on kotona hoitamassa perheen nuorimmaista 
lasta. Försäkringskassan ilmoittaa Samuelille, että hänen pitää hakea Suomesta lapsilisää.  
 
Kuinka kauan Samuelin pitäisi mielestäsi työskennellä Suomessa, jotta hän voisi saada 
lapsilisää? 
 
Miten sitten käy, kun Samuelin työsopimus päättyy?  
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Parvati 
 
Parvati on työnantajansa, ison kansainvälisen konsernin lähettämänä työntekijänä Espoossa1. 
Juuri ennen työkomennusta hänellä on ollut isot häät Mumbaissa. Suomen komennuksesta on 
sovittu 1,5 vuodeksi. Parvatin puoliso jää töihin Intiaan. Kun puolisen vuotta työkomennusta on 
kulunut, Parvati huomaa odottavansa perheen lisäystä. 
 
Varmuuden vuoksi Parvati hakee Kela-korttia heti Suomeen saavuttuaan. Kela-kortin saamisessa 
ei liene mitään ongelmia? 
 
Parvati kuulee neuvolassa suomalaisesta äitiyspakkauksesta, kuuluukohan se hänellekin? 
 
Äitiysrahahakemuksen Parvati päättää myös laittaa hyvissä ajoin vireille. Kun äitiysloma alkaa, 
hänellä on tarkoitus lähteä Intiaan puolison luokse, jotta perhe saa olla yhdessä vauvan kanssa. 
Miten äitiysrahan käy?  
 
 
 

1 Suomen ja Intian välinen sosiaaliturvasopimus kattaa Suomen osalta työeläkejärjestelmän eläkkeet. Lähettämisen 
maksimiaika on 5 vuotta. 

                                                


