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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o …/…,

annettu …,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta 

siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta 

neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 

2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

                                               

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. syyskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu 
virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ...
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Talouskumppanuussopimuksia, jäljempänä 'sopimukset', koskevat neuvottelut

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä saatiin 

päätökseen 16 päivänä joulukuuta 2007;

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välillä saatiin 

päätökseen 17 päivänä joulukuuta 2007 (Kamerunin tasavalta);

Ghanan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä saatiin päätökseen 

13 päivänä joulukuuta 2007;

Norsunluurannikon sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä saatiin 

päätökseen 7 päivänä joulukuuta 2007;

Itä- ja Etelä-Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä 

saatiin päätökseen 28 päivänä marraskuuta 2007 (Seychellien tasavalta ja Zimbabwen 

tasavalta), 4 päivänä joulukuuta 2007 (Mauritiuksen tasavalta), 11 päivänä joulukuuta 2007 

(Komorien liitto ja Madagaskarin tasavalta) ja 30 päivänä syyskuuta 2008 (Sambian 

tasavalta);
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SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välillä saatiin päätökseen 23 päivänä marraskuuta 2007 (Botswanan 

tasavalta, Lesothon kuningaskunta, Swazimaan kuningaskunta ja Mosambikin tasavalta) ja 

3 päivänä joulukuuta 2007 (Namibian tasavalta);

Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 

välillä saatiin päätökseen 27 päivänä marraskuuta 2007;

Tyynenmeren valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä saatiin 

päätökseen 23 päivänä marraskuuta 2007.
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(2) Antigua ja Barbudan, Bahaman liittovaltion, Barbadoksen, Belizen, Botswanan tasavallan, 

Burundin tasavallan, Dominican liittovaltion, Dominikaanisen tasavallan, Fidžin 

tasavallan, Ghanan tasavallan, Grenadan, Guyanan kooperatiivisen tasavallan, Haitin 

tasavallan, Jamaikan, Kamerunin tasavallan, Kenian tasavallan, Komorien liiton, Lesothon 

kuningaskunnan, Madagaskarin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Mosambikin 

tasavallan, Namibian tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Papua-Uuden-Guinean 

itsenäisen valtion, Ruandan tasavallan, Saint Kitts ja Nevisin federaation, Saint Lucian, 

Saint Vincent ja Grenadiinien, Sambian tasavallan, Seychellien tasavallan, Surinamen 

tasavallan, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja 

Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan ja Zimbabwen tasavallan kanssa käytyjen 

sopimusneuvottelujen saaminen päätökseen mahdollisti sen, että kyseiset valtiot voitiin 

sisällyttää talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa 

sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin 20 päivänä 

joulukuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/20071 liitteeseen I.

                                               

1 EUVL L 348, 31.12.2007, s. 1.
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(3) Botswanan tasavalta, Burundin tasavalta, Fidžin tasavalta, Ghanan tasavalta, Haitin 

tasavalta, Kamerunin tasavalta, Kenian tasavalta, Komorien liitto, Lesothon 

kuningaskunta, Mosambikin tasavalta, Namibian tasavalta, Norsunluurannikon tasavalta, 

Ruandan tasavalta, Sambian tasavalta, Swazimaan kuningaskunta, Tansanian yhdistynyt 

tasavalta ja Ugandan tasavalta eivät ole toteuttaneet tarvittavia toimia sopimuksiensa

ratifioimiseksi.

(4) Tämän vuoksi asetuksen (EY) N:o 1528/2007 2 artiklan 3 kohdan ja erityisesti sen b 

alakohdan mukaisesti mainitun asetuksen liitettä I olisi muutettava kyseisten valtioiden 

poistamiseksi kyseisestä liitteestä.
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(5) Jotta nämä maat voidaan nopeasti sisällyttää uudelleen asetuksen (EY) N:o 1528/2007 

liitteeseen I heti, kun ne ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet sopimustensa

ratifioimiseksi, näiden sopimusten voimaantuloon asti, komissiolle olisi siirrettävä valta 

antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen nojalla asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteestä I poistettujen 

maiden sisällyttämiseksi siihen uudelleen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission 

olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
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1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1528/2007 seuraavasti:

1) Lisätään artiklat seuraavasti:

"2 a artikla

Säädösvallan siirtäminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 2 b artiklan mukaisesti tämän 

asetuksen liitteen I muuttamiseksi sisällyttämällä siihen uudelleen ne AKT-valtioiden 

ryhmän alueet tai valtiot, jotka poistettiin kyseisestä liitteestä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o …/…*+ nojalla ja jotka ovat sittemmin toteuttaneet 

tarvittavat toimet sopimustensa ratifioimiseksi kyseisestä liitteestä poistamisen jälkeen.

2 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin

edellytyksin.

2. Siirretään 2 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 

määräämättömäksi ajaksi … päivästä …kuuta …++.

                                               

+ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän asetuksen numero ja julkaisutiedot.
++ Virallinen lehti: pyydetään lisäämään tämän asetuksen voimaantulopäivä.



15519/1/12 REV 1 AJL/isk 8
DG C FI

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 a artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä olevan 2 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 

säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

________________

* EUVL L ...”

2) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä.
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2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE

"LIITE I

Luettelo alueista ja valtioista, jotka ovat saaneet päätökseen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 

neuvottelut

ANTIGUA JA BARBUDA

BAHAMAN LIITTOVALTIO

BARBADOS

BELIZE

DOMINICAN LIITTOVALTIO

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

GRENADA

GUYANAN KOOPERATIIVINEN TASAVALTA

JAMAIKA

MADAGASKARIN TASAVALTA
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MAURITIUKSEN TASAVALTA

PAPUA-UUDEN-GUINEAN ITSENÄINEN VALTIO

SAINT KITTS JA NEVISIN FEDERAATIO

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT JA GRENADIINIT

SEYCHELLIEN TASAVALTA

SURINAMEN TASAVALTA

TRINIDADIN JA TOBAGON TASAVALTA

ZIMBABWEN TASAVALTA"
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I JOHDANTO

Komissio toimitti 30. syyskuuta 2011 neuvostolle ja Euroopan parlamentille ehdotuksensa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 

liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut 

päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta1.

Euroopan parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa ja hyväksyi siihen liittyvän 

lainsäädäntöpäätöslauselman 13. syyskuuta 2012 pidetyssä täysistunnossa2.

Neuvosto pääsi 22. lokakuuta 2012 poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotuksesta3.

II TAVOITE

Talouskumppanuussopimukset on suunniteltu alueellisen yhdentymisen ja talouskehityksen 

välineiksi AKT-maissa. Ne perustuvat markkinoiden epäsymmetriseen avaamiseen ja 

mittavien rahoitusvarojen myöntämiseen AKT-valtioissa toteutettavien talouspoliittisten 

uudistusten tukemiseksi. Talouskumppanuussopimuksilla korvattiin aiemmat, AKT-maille 

myönnettävään yksipuoliseen etuuskohteluun perustuneet markkinoillepääsyjärjestelyt sen 

jälkeen, kun WTO:n vapautuksen voimassaolo oli päättynyt 31. joulukuuta 2007.

                                               
1 Asiak. 15025/11 ACP 188 WTO 338 UD 244 CODEC 1583.
2 P7_TA-PROV(2012)0342.
3 Asiak. 14646/12 ACP 195 WTO 322 UD 242 CODEC 2310.
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Vuoden 2007 loppuun mennessä saatiin parafoitua joukko talouskumppanuussopimuksia, ja 

20. joulukuuta 2007 neuvosto antoi asetuksen N:o 1528/2007, jossa määritellään EU:n 

tuontijärjestelyt niitä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioita varten, jotka ovat 

neuvotelleet talouskumppanuussopimuksista mutta eivät vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet 

niitä. Asetuksen tarkoituksena oli välttää kaupan häiriöt Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 

valtioiden valmistautuessa sopimusten ratifiointiin. Vuoteen 2011 mennessä kahdeksantoista 

maata ei kuitenkaan ollut joko allekirjoittanut sopimusta tai ei vielä soveltanut sitä. Tämän 

johdosta komissio toimitti neuvottelujen käynnistämiseksi uudelleen 30. syyskuuta 2011 

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden 

poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta. Näille 

valtioille myönnettyjä kauppaetuuksia ei neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 2 artiklan 

3 kohdan mukaisesti tulisi enää pitää voimassa. Asetusehdotuksen tarkoituksena on 

asetuksessa (EY) N:o 1528/2007 tarkoitetun etuuskohtelua nauttivien maiden luettelon 

muuttaminen siten, että luettelosta poistetaan ne maat, jotka eivät vielä on toteuttaneet 

tarvittavia toimia EU:n kanssa tehtävien talouskumppanuussopimusten ratifioimiseksi. 

III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Yleistä

Neuvosto kannattaa komission ehdotusta, jossa on tekninen mukautus, joka koskee 

Zimbabwen sisällyttämistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteeseen I. Kun 

komissio toimitti ehdotuksensa, kahdeksantoista maata, mukaan lukien Zimbabwen tasavalta, 

ei ollut toteuttanut tarvittavia toimia talouskumppanuussopimusten ratifioimiseksi. Keväällä 

2012 Zimbabwe kuitenkin ilmoitti tallettaneensa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 

ratifioimiskirjan. 
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Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi 13. syyskuuta 2012 ensimmäisen käsittelyn kantansa ja lisäsi 

tarkistuksen, joka koskee asetuksen voimaantulopäivän siirtämistä 1. päivästä tammikuuta 

2014 1. päivään tammikuuta 2016. Neuvosto yhtyy komission näkemykseen siitä, että alun 

perin ehdotettu aikataulu antaa niille maille, joihin tarkistus mahdollisesti vaikuttaa, aikaa 

talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoon ja siten mahdollisuuden jatkaa vientiä 

EU:hun. Näin ollen neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistusta 4.

Komissiolle annettavien valtuuksien osalta Euroopan parlamentti on korostanut tarvetta olla 

asianmukaisesti mukana delegoitujen säädösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa 

rajoittamalla täytäntöönpanovallan siirtäminen komissiolle viiteen vuoteen ja kehottamalla 

komissiota laatimaan kertomus täytäntöönpanovallan siirrosta viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen viisivuotiskauden päättymistä. Euroopan parlamentti ehdottaa, että 

säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, ellei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä. Euroopan parlamentti ehdottaa myös, että Euroopan parlamentilla 

ja neuvostolla olisi neljä kuukautta (kahden sijaan) aikaa vastustaa delegoitua säädöstä.

Neuvosto yhtyy komission lähestymistapaan, joka koskee komissiolle siirrettyjä valtuuksia, ja 

näin ollen neuvosto ei voinut hyväksyä tarkistuksia 1–3.

IV PÄÄTELMÄT

Neuvosto on tyytyväinen komission ehdotukseen ja kannattaa sitä, koska se pitää sitä hyödyllisenä 

ja sopivana. Neuvosto voi hyväksyä ehdotuksen, kun siihen tehdään tekninen mukautus Zimbabwen 

sisällyttämiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteeseen. Neuvosto pitää ensimmäisen 

käsittelyn kantaansa tasapainoisena kokonaisuutena. Se toivoo, että Euroopan parlamentin kanssa 

käydään toisessa käsittelyssä rakentavia keskusteluja, jotta asetus voitaisiin antaa lähiaikoina.

________________________
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– Hyväksytään
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b) neuvoston perustelut
– Lausuma
YHTEINEN NÄKEMYS
Kuuleminen päättyy: 10.12.2012

Ranskan valtuuskunnan lausuma

"Ranska katsoo, että neuvoston asetuksen N:o 1528/2007 liitteen I muuttamista koskevassa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksessa vahvistettu talouskumppanuussopimusten 

ratifioimisen määräaika on liian lyhyt. On olemassa riski, että liian lyhyt määräaika johtaa tiettyjen 

neuvottelut päätökseen saaneiden maiden poistamiseen niiden maiden luettelosta, joilla on 

etuuskohteluun perustuva pääsy EU:n markkinoille. Määräajan tiukkuus saattaa herättää ihmetystä 

AKT-maissa, mikä olisi haitallista kattavien alueellisten talouskumppanuussopimusten 

neuvotteluprosessin kannalta. Jos ratifioimiselle vahvistetaan määräaika, sen on oltava yhteensopiva 

AKT-maiden kansallisten päätöksentekoprosessien kanssa ja sen on annettava näille maille 

mahdollisuus valmistautua mahdollisimman hyvin talouskumppanuussopimusten voimaantuloon.
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On myös ensisijaisen tärkeää, että molemmat osapuolet panevat sopimukset täytäntöön 

luottamuksen ilmapiirissä ja kumppanuuden hengessä. Ranska on jatkuvasti tukenut 

talouskumppanuussopimuksiin liittyvää prosessia, koska se katsoo niiden olevan AKT-maiden 

kehitystä edistäviä todellisia kumppanuuksia. Senegalin parlamentissa Dakarissa perjantaina 

12. lokakuuta 2012 pitämässään puheessa Ranskan tasavallan presidentti tekikin selväksi 

kannattavansa Afrikan etujen parempaa huomioimista talouskumppanuussopimuksista käytävissä 

neuvotteluissa sekä neuvottelujen jatkamista siten, että niiden aikataulut ja sisältö ovat Afrikan 

maiden kannalta edullisempia. Näistä syistä Ranska ymmärtää Euroopan parlamentin perustelut, 

joiden johdosta tämä toimielin pyysi määräajan siirtämistä vuoteen 2016, ja tässä yhteydessä 

Ranska kannattaa kolmikantakokouksen järjestämistä, jotta voitaisiin sopia myöhäisempi 

ratifioimisen määräaika. Näin AKT-maat saisivat lisäaikaa ja prosessin päätösvaiheesta tulisi 

avoimempi."

________________________
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neuvoston kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja 
valtioiden luettelosta (2011/0260(COD))

1. TAUSTA

Päivä, jona ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle

(asiakirja KOM(2011) 0598 lopullinen – 2011/0260(COD))

30. syyskuuta 2011

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa: 

ei sovellettavissa

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 
käsittelyn kantansa:

13. syyskuuta 2012

Päivä, jona neuvosto on vahvistanut kantansa: 11. joulukuuta 2012

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Markkinoillepääsyasetuksella myönnetään yksipuolinen tilapäinen ennakkoon sovellettava 
tulli- ja kiintiövapaa markkinoillepääsy niille AKT-maille, jotka olivat saattaneet 
(väliaikaisia) talouskumppanuussopimuksia koskevat neuvottelut päätökseen vuoden 2007 
loppuun mennessä. Asetus annettiin tilapäisenä ratkaisuna kaupan häiriöiden välttämiseksi 
odoteltaessa sopimusten ratifiointia. Perustana oli asianomaisten valtioiden selkeä 
sitoutuminen aloittaa neuvottelemiensa sopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano. Komissio 
ehdottaa markkinoillepääsyasetuksen muuttamista, jotta säilytetään siitä koituva hyöty niille 
maille, jotka ovat ratifioineet tai ryhtyneet soveltamaan talouskumppanuussopimuksiaan 1. 
tammikuuta 2014 mennessä eli kuuden vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Asetuksen 
36 edunsaajamaasta 19 on ratifioinut sopimuksensa tai ryhtynyt soveltamaan sitä. Muut 17 
maata eivät kuitenkaan ole vielä ratifioineet eivätkä allekirjoittaneet sopimustaan. Tilanne on 
epäreilu sopimuksen ratifioineiden maiden ja myös muiden sellaisten kehitysmaiden kannalta, 
jotka eivät saa vapaata pääsyä EU:n markkinoille vastaavasta kehitystasostaan huolimatta.
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3. HUOMAUTUKSET NEUVOSTON KANNASTA

Euroopan parlamentti äänesti 13. syyskuuta 2012 ensimmäisessä käsittelyssä 
lainsäädäntöpäätöslauselmasta, joka sisälsi neljä tarkistusta komission ehdotukseen. Komissio 
hylkää kolme näistä neljästä tarkistuksesta. Kaksi tarkistusta koskee delegoituihin säädöksiin 
liittyviä menettelyllisiä näkökohtia eikä vastaa delegoiduista säädöksistä tehtyä yhteistä 
sopimusta. Kolmas liittyy asetukseen tehtävän muutoksen voimaantulopäivään (tarkistus: 1. 
tammikuuta 2016 eikä 1. tammikuuta 2014).

Neuvosto hyväksyi komission ehdotuksen 11. joulukuuta 2012. Se ei ottanut huomioon 
parlamentin tarkistuksia. Neuvosto lisäsi yhden muutoksen, jolla palautetaan Zimbabwe 
liitteen I luetteloon, koska Zimbabwe oli ratifioinut talouskumppanuussopimuksen komission
ehdotuksen antamisen jälkeen. Muutos noudattelee ehdotuksen logiikkaa. Näin ollen komissio 
voi hyväksyä neuvoston tekemän muutoksen.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio voi hyväksyä neuvoston sen ehdotukseen tekemät muutokset.






