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VAASAN KAUPUNKI, HANKINTASOPIMUSTIEDOT
(Hankintapalveluiden kautta kilpailutetut yhteishankinta- sekä toimialakohtaiset sopimukset)

Tässä taulukossa on esitetty tietoja Vaasan kaupungin voimassaolevista hankintasopimuksista. Lista on koottu kaupungin Hankintapalveluiden ja sittemmin TeeSe Botnian Hankintapalveluiden sopimustiedoista, eikä se kata kaikkia kaupungin nimissä tehtyjä hankintasopimuksia.
Listauksessa esitetyt tiedot eivät saa aikaan oikeusvaikutuksia, vaan tarvittaessa tarkemmat tiedot on aina tarkistettava sopimuskohtaisesti. 
Uuden kilpailutuksen arvioitu ajankohta on esitetty nykyisten sopimusten päättymisajankohdan perusteella (osa sopimuksista toistaiseksi voimassaolevia).
Tarkempia tietoja yksittäisiä sopimuksia sekä niiden mahdollisia kilpailutusaikatauluja koskien voi tiedustella osoitteella hankintapalvelut@vaasa.fi. 

Sopimuksen nimi Tulossa uuteen kilpailutukseen (arvio) Lisätietoa / huomioita
Virustorjuntalisenssit kaupungin työasemille  Mahdollisesti  2021 aikana Jatkossa Mico Botnian sopimus
Pakastemarjojen ja -hedelmien sekä tuoremarjojen yhteishankinta  Mahdollisesti  2021 aikana
Dataliikenteen operaattoripalvelut (kaupungin internet-liittymät)  Mahdollisesti 2021 aikana Jatkossa Mico Botnia Oy Ab:n sopimus, kaupungin osalta pienhankinta.
Pitkäaikaistyöttömien työkykyselvitykset  Mahdollisesti  2021 aikana Toistaiseksi voimassaoleva pienhankintasopimus.
Suodatinkankaiden hankinta  Mahdollisesti 2021 aikana Teknisen toimen sopimus, uusi kilpailutus mahdollinen
Tuoreen kalan yhteishankinta  Mahdollisesti 2021 aikana Ei voimassaolevaa sopimusta, uusi kilpailutus mahdollinen.
Juoma- ja välipala-automaattien yhteishankinta  Mahdollisesti 2021 aikana Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon.
Potilasjalkineet  Mahdollisesti 2021 aikana Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, pienhankinta alle kansallisen kynnysarvon.
Sairaalakalusteet -> Sairaala- ja tutkimuskalusteet  Mahdollisesti 2021 aikana Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, sote-uudistuksen vaikutukset?
Webcasting-palvelut (valtuuston kokousten lähetykset)  Mahdollisesti 2021-2022 aikana Toistaiseksi voimassaoleva sopimus
Terveydenhuollon tarvikkeet  Mahdollisesti 2021 aikana Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, sote-uudistuksen vaikutukset?
Taidekuljetukset kotimaassa  Mahdollisesti 2021 aikana Sivistystoimen toistaiseksi voimassaoleva sopimus
Tienhoitoterät  Kevät 2021
Verkkohuutokauppapalvelu käytöstä poistettavan omaisuuden myyntiin  Mahdollisesti 2021 aikana Teknisen toimen sopimus
Keittiö- ja kauttaustarvikkeiden yhteishankinta  Kilpailutus käynnissä
Siivouskoneiden huoltopalveluiden yhteishankinta  Alkuvuosi 2021
Peruskoulun oppikirjojen hankinta  Kilpailutus käynnissä TeeSen yhteishankinta, johon lisätty myös toisen asteen kirjat.
Sähköisten myyntilaskujen välitys- ja tulostuspalveluiden hankinta  Alkuvuosi 2021 Jatkossa Mico Botnian sopimus
Ristinummen viheralueiden kunnossapito  Alkuvuosi 2021 Teknisen toimen sopimus
Suvilahden asuntomessualueen viheralueiden kunnossapito  Alkuvuosi 2021 Teknisen toimen sopimus
Siivouskaluston (siivouskoneet ym.) yhteishankinta  Alkuvuosi 2021
Satamalinjan reittipohjainen käyttöoikeussopimus (Vaasan paikallisliikenteen linja 13)  Loppuvuosi 2021 Teknisen toimen sopimus
Monivuotisten kasvien hankinta (Kuntatekniikka)  Kevät 2021
Tapahtumatekniikan palveluiden yhteishankinta  Kevät 2021
Ulkoleikkivälineiden, -kuntolaitteiden, -kalusteiden ja ympäristötuotteiden yhteishankinta  Kevät 2021
Verhojen ja muiden sisustustekstiilien suunnittelu- ja ompelupalvelut  Kevät 2021
Vanhusten kuljetuspalvelut / Senioribussit  Kevät 2021 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, sote-uudistuksen vaikutukset?
Liikenteenohjauslaitteiden ja -tarvikkeiden hankinta  Kevät 2021
Matkatoimistopalveluiden yhteishankinta  Kevät 2021
Sundomin omatoimikirjasto + puitesopimus  Mahdollisesti kevät 2021 Sivistystoimen sopimus
Henkilöturvapalveluiden hankinta (Sosiaali- ja terveystoimi + optiona muut kaupungin yksiköt)  Ei suunnitteilla. Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, jatkossa hyky.
Hammashuollon koneyksiköt ja intraoraaliröntgenlaitteet / Suun terveydenhuollon koneet ja laitteet  Mahdollisesti syksy 2021 Jatkossa hyky.
Sähkötarvikkeiden yhteishankinta Kevät-syksy 2021
Monitoimilaitteiden yhteishankinta palveluna  Syksy 2021
Palvelubussin nro 2 liikennöinti  Syksy 2021 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus.
Uimahallin siivouspalveluiden hankinta  Syksy 2021
Vähänkyrön oppilaskuljetusten hankinta  Syksy 2021 Sivistystoimen sopimus
Tilapäisten siivouspalveluiden yhteishankinta  Loppuvuosi 2021
AV-laitteiden (videotykit, esitystaulut ym.) yhteishankinta  Mahdollisesti 2021 aikana
Siivousaineiden ja -välineiden yhteishankinta Loppuvuosi 2021
Tiemerkintämaalien hankinta  Alkuvuosi 2022
Painatuspalveluiden yhteishankinta  Viimeistään kevät 2022
Suunnittelun puitesopimuskonsultit (kunnallistekniikka, vesilaitossuunnittelu, maankäyttö, kulttuuriympäristöt, 
luontotyypit, liito-oravakartoitukset ja maaperätutkimukset)

 Kevät 2022

Hammaslaboratoriopalvelut  Syksy 2022 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus.
Kehitysvammaisten asumispalvelut Kuninkaantie 76  Syksy 2022 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus.
Liikennevalojen huoltosopimus (Kuntatekniikka)  Syksy 2022 Nykyinen sopimuskausi 2020-2022
Luottamuksellisten ja salaisten asiakirjojen hävittäminen (+ muut tietoturvapalvelut)  Joulukuu 2022 TeeSen yhteishankinta
Vähänkyrön perusturvatoimen kuljetuspalvelut  Loppuvuosi 2022 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, pienhankinta alle kansallisen kynnysarvon.
Toimistopaperien yhteishankinta  Loppuvuosi 2022 Liitetty osaksi toimistotarvikkeiden yhteishankintaa, TeeSen yhteishankinta
Toimistotarvikkeiden (sis. Myös värikasetit, ergonomiatuotteet, toimistokoneet, kalenterit) yhteishankinta  Loppuvuosi 2022 TeeSen yhteishankinta
Kirjekuorien yhteishankinta  Loppuvuosi 2022 Liitetty osaksi toimistotarvikkeiden yhteishankintaa, TeeSen yhteishankinta
Tuoreet vihannekset ja hedelmät, raasteet sekä perunat  Kevät 2023 TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset 7/2019
Puutavaran lähikuljetus  Syksy 2023 Nykyinen sopimuskausi 2020-2023
Koneellinen lääkkeiden jakelu  Loppuvuosi 2023
Vaasan kaupunginteatterin kahvila- ja ravintolapalveluiden hankinta (käyttöoikeussopimus)  Kevät 2023 Sivistystoimen sopimus
Kalsiumkloridi pölynsidontaan  Alkuvuosi 2022
Voiteluaineet
Vuorisuola liukkauden torjuntaan  Loppuvuosi 2021
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut (lakisääteinen tilintarkastus)  Ei suunnitteilla. Uusi kilpailutus käyty 2019.
Microsoft lisenssit (kaikki samassa)  Ei suunnitteilla, jatkossakin todennäköisesti Kuntahankintojen sopimus Kaupunki mukana Kuntahankintojen sopimuksessa (Tietohallinto).
Polttoaineiden säiliötoimitusten hankinta  Ei suunnitteilla Kuntahankintojen sopimus 31.8.2021 saakka
Kirjaston kirjojen ja AV-materiaalien hankinta  Ei suunnitteilla KuntaPron sopimus 30.6.2022 saakka.
Päivähoidon ostopalvelut  Ei suunnitteilla Päivähoidon ostopalveluissa on siirrytty palvelusetelin käyttöön 1.8.2018 alkaen.
Kahvila- ja lounasravintolatoiminta Vaasa-opistossa  Ei  suunnitteilla. Käyttöoikeussopimus, kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.
Kestovärikasetit  Ei suunnitteilla Toistaiseksi voimassaoleva pienhankintasopimus.
Kielistudioiden huollot  Ei suunnitteilla Toistaiseksi voimassaoleva pienhankintasopimus.
Kirjastojärjestelmä  Ei suunnitteilla Kirjaston järjestelmähankinta ja sitä koskeva sopimus
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Sopimuksen nimi Tulossa uuteen kilpailutukseen (arvio) Lisätietoa / huomioita
Kirjaston kahvila Proosan käyttöoikeussopimus  Ei suunnitteilla Käyttöoikeussopimus, kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.
Kuntouttava työtoiminta  Ei suunnitteilla Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus käynnissä 6-8/2019
Lehti-ilmoitukset  Ei suunnitteilla Virallisten lehti-ilmoitusten käytöstä luovuttu (2013 yj)
Pesulapalvelut ja tekstiilivuokraus  Ei suunnitteilla Sopimus jatkuu lähtökohtaisesti 2019 loppuun, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset?

Polttopuut (sosiaalihuollon asiakkaille)  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon. Sosiaali- ja terveystoimen sopimus.
Talouskoneiden huolto  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon. 
Teräkset  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon. 
Toimistokoneiden ja -laitteiden huolto  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon. 
Työvaatteiden vuokrauspalvelu  Ei suunnitteilla Pääosin sosiaali- ja terveystoimen käyttämä sopimus, sote-uudistuksen vaikutukset?
RFID-tunnisteet kirjastoaineistolle  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11-12/2018 Uudet sopimukset voimaan 1/2019, TeeSen yhteishankinta (sivistystoimi)
Kasvualustojen ja leikkihiekan yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uudet sopimukset voimassa 5/2020 alkaen TeeSen yhteishankintana.
Mainostoimisto- ja viestintäpalveluiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 3-5/2020
Hammashuollon tarvikkeet  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 6/2020
Oikomishoidon tarvikkeet  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 6/2020
Vaipat, vuoteensuojat, pesukintaat ja ruokalaput  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 2/2020 
Vanhusten kuljetuspalvelut  Ei suunnitteilla Kyydinvälityssopimuksen piirissä
Verensokeriliuskat ja -mittarit  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 5/2020
Kotihoidon etälääketieteelliset  ja vastuulääkäripalvelut  Ei suunnitteilla Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, uusi väliaikainen sopimus 4/2020
Liikunta- ja kuntosalivälineiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 5/2020
Vedenkäsittelykemikaalien hankinta (Vaasan Vesi)  Ei suunnitteilla Vaasan Veden sopimukset, uudet sopimukset 6/2020
Palkkatietojen välityspalvelu (verkkopalkkapalvelu)  Ei suunnitteilla Jatkossa Mico Botnia Oy Ab:n sopimus
Hätäviestintäjärjestelmä  Ei suunnitteilla TeeSe Botnian yhteishankintasopimus, sopimus alkanut 10/2020.
Puhelinliikenteen operaattoripalvelut  Ei suunnitteilla Hanselin sopimus, uusi puitesopimus alkanut 6 / 2020
Kertakäyttötuotteiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankintasopimus, uusi sopimuskausi alkanut kesä 2020
Pehmopaperien (wc- ja käsipaperit ym.) yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankintasopimus, uusi sopimuskausi alkanut kesä 2020
Tilapäisten henkilökuljetuspalveluiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankintasopimus, uusi sopimuskausi alkanut kesä 2020
Tehostettu palveluasuminen  Ei suunnitteilla Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, uusi sopimuskausi alkamassa 1.1.2021
Kuvantamistutkimusten hankinta (Aluetyöterveys) Ei suunnitteilla. TT Botnia Oy:n sopimukset, kilpailutettu loppuvuosi 2020.
Vammaisten ja invalidien kuljetuspalvelut  Koulukuljetusten osalta kilpailutus käyty 2/2020
Ajoneuvojen renkaiden ja rengaspalvelujen yhteishankinta Ei suunnitteilla. TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 1/2021 lukien.
Ateria- ja ruokakuljetusten yhteishankinta Ei suunnitteilla. Ateriakuljetusten uudet sopimukset voimassa 1/2021
Louhintapalveluiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 1/2021 lukien.
Konepalvelut tuntitöihin, yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 1/2021 lukien.
Kuljetuspalvelut tuntitöihin, yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset voimassa 1/2021 lukien.
Potilas- ja liinavaatteiden hankinta  Ei suunnitteilla Sosiaali- ja terveystoimen toistaiseksi voimassaoleva sopimus, jatkossa hyvinvointikuntayhtymä

Ajoneuvojen katsastuspalveluiden yhteishankinta Ei suunnitteilla. TeeSen yhteishankinta, uusi sopimus 1/ 2021 lukien.
Kukkien ja kukka-asetelmien yhteishankinta  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uudet sopimukset 2/2021 lukien.
Silmälasien ja näöntutkimusten yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11-12/2018 Uudet sopimukset voimaan 1/2019, TeeSen yhteishankinta
Sundomin koulukuljetukset  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11-12/2018 Uudet sopimukset voimaan 1/2019, TeeSen yhteishankinta
Vaihtomatto- ja käsipyyherullapalvelut  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 1/2020 lukien TeeSen yhteishankinta
Jäteastioiden tyhjennys ja jätteenkuljetuspalvelut  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 9/2019 lukien Talotoimen sopimus.
Kotihoidon ostopalveluiden hankinta  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 9/2019 lukien Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, sote-uudistuksen vaikutukset?
Lehtitilausten (sanoma- ja aikakauslehdet) välityssopimus  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 10/2019 lukien TeeSen yhteishankinta
Jätesäkkien yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 12/2019 lukien TeeSen yhteishankinta
Hiilidioksidin toimitus Pilvilammen Vesilaitokselle  Ei suunnitteilla, toistaiseksi osana kaasujen yhteishankintasopimusta Erityisalojen hankintalain mukainen pienhankinta
It-laitteiden (työasemat, kannettavat, tabletit, näytöt ja tulostimet yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uusi sopimus voimassa 9/2019 lukien Kuntien Tieran verkkokauppasopimus
Matkapuhelinten yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 9/2019 lukien TeeSen yhteishankinta
Kiinteistöarvioinnin ja -myynnin asiantuntijapalveluiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 1/2020 lukien TeeSen yhteishankinta
Kiviainesten yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 1/2020 lukien TeeSen yhteishankinta
Käyttö- ja päivittäistavaroiden nouto-ostojen yhteishankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 2/2020 lukien TeeSen yhteishankinta
Koulu-, askartelu- ja käsityötarvikkeiden hankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 8/2019 lukien TeeSen yhteishankinta
Lelujen ja muiden varhaiskasvatuksen välineiden hankinta  Ei suunnitteilla, uudet sopimukset voimassa 8/2019 lukien TeeSen yhteishankinta
Vanhusten kuljetuspalvelut  Ei suunnitteilla Kyydinvälityssopimuksen piirissä
Biojäteastioiden tyhjennys ja jätteenkuljetuspalvelut  Ei suunnitteilla TeeSen yhteishankinta, uusi kilpailutus käyty 2019.
Kunnallistekniikan liitos- ja talojohto-osat, venttiilit, muhvilliset linjaventtiilit  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Kunnallistekniikan putket  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Kunnallistekniikan valurautatuotteet  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät asiantuntijatehtävät  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Kosmetiikka-alan tuotteet (Vamia)  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Parturi- ja kampaamoalan tuotteet (Vamia)  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Hoivakalusteiden hankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Koulukalusteiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Päiväkotikalusteiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Toimisto- ja yleistilojen kalusteiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Elintarvikkeiden tukkutoimitusten yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Kodinkoneiden sekä viihde- ja pienelektroniikan yhteishankinta  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
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Sopimuksen nimi Tulossa uuteen kilpailutukseen (arvio) Lisätietoa / huomioita
Asunnonmuutostöiden rakennuttamispalvelut (sosiaali- ja terveystoimi)  Ei suunnitteilla
Infratyöryhmä (sähkö)  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Pienmoottoribensiinin 2-T lavatoimitukset  Ei suunnitteilla Uusi kilpailutus käyty 2019.
Omistusmattojen pesupalveluiden yhteishankinta  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon. Kaupungilla siirrytty pääosin vaihtomattojen käytttöön.

Avoimen lähdekoodin sovelluskehityspalveluiden hankinta  Ei vielä suunnitteilla Kaupunki mukana KuntaPron sopimuksessa (sähköinen asiointialusta), joka päättyy 28.2.2020

Punahilkan ja Suvilahden päiväkotien siivouspalvelut  Ei suunnitteilla Jatkossa TeeSen Puhdistuspalveluiden sopimus.
Kauppakassipalvelu, yhteishankinta (kotihoidon asiakkaat + kaupungin toimipisteet)  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11/2018 TeeSen yhteishankinta
Matkapuhelimien takuun ulkopuolinen huolto  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon.
Metalliromun myynti  Syksy 2020 Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon.
Nouto-ostot kirjakaupoista  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon.
Ompelukoneiden huolto  Ei suunnitteilla Pienhankinta, alle kansallisen kynnysarvon.
Sorsantien (Kotirannan) palvelutalon henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmät  Ei suunnitteilla Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, voimassa 31.5.2024 saakka
Sähköisten ostolaskujen välityspalvelu  Ei suunnitteilla. Kansallisen kynnyarvon alittava pienhankinta, jatkossa Mico Botnian sopimus.
Pesulapalvelut käyttöoikeussopimuksena  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11/2018 Uusi sopimuskausi 12/2018, TeeSen yhteishankinta
Tuoreet leipä- ja leipomotuotteet  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11-12/2018 Uudet sopimukset voimaan 1/2019, TeeSen yhteishankinta
Suun terveydenhuoltohenkilöstön vuokraaminen  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11/2018 Sosiaali- ja terveystoimen sopimus, uusi sopimuskausi 12/2018
Kiinteistönvälityspalvelut  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 11/2018 Uudet sopimukset voimaan 12/2019, TeeSen yhteishankinta
Kaasujen yhteishankinta (lääkkeelliset kaasut, nestekaasut ym.)  Ei suunnitteilla, uusi kilpailutus käyty 10-11/2018 Uudet sopimukset voimaan 11/2019, TeeSen yhteishankinta
Kiinteistönvartiointipalvelut  Ei suunnitteilla Talotoimen sopimus, voimassa toistaiseksi
Piirinuohous Närpes 2  Ei suunnitteilla Piirinuohousjärjestelmä lakkaamassa 2019, jatkossa ei kilpailutuksia.
Piirinuohous Vaasa 1  Ei suunnitteilla Piirinuohousjärjestelmä lakkaamassa 2019, jatkossa ei kilpailutuksia.
Piirinuohous Laihia-Vähäkyrö  Ei suunnitteilla Piirinuohousjärjestelmä lakkaamassa 2019, jatkossa ei kilpailutuksia.
Piirinuohous Isokyrö-Vöyri  Ei suunnitteilla Piirinuohousjärjestelmä lakkaamassa 2019, jatkossa ei kilpailutuksia.


