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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

työntekijöiden rahoitusosakkuudesta yritysten tuloksissa
(2013/2127(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), ja erityisesti 
sen 3 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon 
”Toimintasuunnitelma: eurooppalainen yhtiöoikeus sekä yritysten hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmä – nykyaikainen oikeudellinen kehys aiempaa sitoutuneemmille 
osakkeenomistajille ja kestävää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille” 
(COM(2012)0740),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2002 annetun komission tiedonannon työntekijöiden 
taloudellisen osallistumisen edistämisestä (COM(2002)0364) ja 5. kesäkuuta 2003 
kyseisestä aiheesta antamansa päätöslauselman1,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon ”Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa”2,

– ottaa huomioon parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan pyytämän 
tutkimuksen työntekijöiden rahoitusosakkuudesta yritysten tuloksissa3, joka julkaistiin 
syyskuussa 2012,

– ottaa huomioon Berliinin vapaan yliopiston lokakuussa 2009 julkaiseman Pepper IV 
-kertomuksen “Benchmarking of employee participation in profits and enterprise results in 
the member and candidate Countries of the European Union”,

– ottaa huomioon Berliinin vapaan yliopiston kesäkuussa 2006 julkaiseman Pepper III 
-kertomuksen “Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the 
New Member and Candidate Countries of the European Union”,

– ottaa huomioon 8. tammikuuta 1997 annetun komission kertomuksen ”Pepper II: 
voittopalkkiojärjestelmien edistäminen (mukaan lukien pääomaosakkuus) jäsenvaltioissa 
(COM(1996)0697),

– ottaa huomioon komission ja yliopistollisen Eurooppa-instituutin maaliskuussa 1991 
julkaiseman Pepper I -kertomuksen “Promotion of employee participation in profits and 
enterprise results”,

                                               
1 EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 429.
2 EUVL C 51, 17.2.2011, s. 1.
3 IP/A/EMPL/ST/2011-02 – PE 475.098.
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– ottaa huomioon työntekijäomistusta ja työntekijöiden osallistumista koskevan komission 
pilottihankkeen1, 

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2003 annetun riippumattomien asiantuntijoiden korkean 
tason työryhmän antaman kertomuksen rajat ylittävistä työntekijöiden osakkuuden esteistä 
kansainvälisissä yrityksissä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmät voivat tarjota 
peruspalkat ylittäviä ja niitä täydentäviä välittömiä taloudellisia seuraavilla tavoilla:

– yhteisomistus - soveltuu suurille pörssinoteeratuille yrityksille, jotka käyvät kauppaa 
osakkeilla ja jotka tarjoavat työntekijöille mahdollisuuden hyötyä yrityksen 
menestymisestä ja jakaa osittain vastuun strategisista päätöksistä ja niihin liittyvistä 
riskeistä;

– voitonjako - soveltuu erityisesti pk-yrityksille ja mikroyrityksille tai muille kuin 
pörssinoteeratuille yrityksille, jotka voivat palkita työntekijöitä yrityksen 
menestymisestä sekä täydentää työntekijöiden tuloja ja lisätä heidän ostovoimaansa, 
millä on välittömiä heijastusvaikutuksia paikalliseen talouteen;

B. toteaa, että yritykset voivat valita kolmesta työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmän mallista; voitonjako (käteinen, myöhemmin maksettava tai osuudet), 
yksittäisen työntekijän osakeomistus (työntekijän osakkeet tai osakeoptiot) ja 
työntekijöiden osakkeenomistusmallit; toteaa, että työntekijöiden taloudellinen 
osallistuminen voi tapahtua käteisenä tai osakkeina;

C. toteaa, että työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmä voi erityisesti 
työntekijöiden osakkeenomistusmallin muodossa toimia turvaverkkona, joka mahdollistaa 
bonusten tai muiden palkanlisien tai palkkioiden hallinnoimisen kolmannen osapuolen 
toimesta; toteaa, että näin hajautetaan investointiriskit ja varmistetaan, että työntekijöillä 
on käytettävissään rahavaranto, johon he voivat turvautua vaikeina aikoina, mikä antaa 
heille taloudellista lisäturvaa;

D. toteaa, että työllisyysturva parannetaan soveltamalla työntekijöiden oikeutta lunastaa 
yritys, koska se voi auttaa työntekijöitä ottamaan haltuunsa vaikeuksissa olevan yrityksen 
ja turvata siten omat työpaikkansa ja vähentää muiden yritysten mahdollisten ostoyritysten 
aiheuttamaa epävarmuutta; toteaa, että se voi olla myös ratkaisu toiminnan jatkajaa 
koskeviin ongelmiin, jotka usein johtavat yrityksen sulkemiseen, koska toiminnan jatkajaa 
ei löydy; toteaa, että tästä on apua erityisesti pk-yrityksille ja mikroyrityksille;

E. toteaa, että työntekijöiden taloudellinen osallistuminen vähentää johtajien lyhytnäköisten 
strategisten päätösten tekoa ja voi lisätä vakautta, kehitystä ja kasvua samalla kun se 
vähentää liiallisen laajentumisen riskiä, joka johtaa työpaikkojen menetykseen;

                                               
1 MARKT/2013/019/F2013/S077-128533.



PR\1001463FI.doc 5/10 PE516.876v01-00

FI

F. toteaa, että ammatilliseen koulutukseen tehtävät investoinnit auttavat yrityksiä, joissa on 
työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiä, suhtautumaan luottavaisemmin 
ammattitaitoisten työntekijöiden pysymiseen yrityksessä, koska työntekijät ovat 
sitoutuneet yritykseen; toteaa, että tämä kannustaa työnantajia investoimaan 
työntekijöidensä jatkokoulutukseen, koska se lisää todennäköisyyttä, että ammattitaitoiset 
työntekijät pysyvät yrityksessä;

G. toteaa, että sekä yhteisomistus- että voitonjakomalli voivat merkittävästi lisätä 
työntekijöiden työtyytyväisyyttä, psyykkistä hyvinvointia sekä motivaatiota ja 
suorituskykyä yleensä;

H. toteaa, että työntekijöiden kannustaminen omistajuuteen ja vastuuseen lisää heidän 
osallisuudentunnettaan sekä todennäköisyyttä, että työnantaja panostaa heihin ja 
ymmärtää heidän huoliaan, näkemyksiään ja ideoitaan; 

I. toteaa, että työntekijöiden osallistuminen yrityksen johtamiseen siten, että heillä on 
äänioikeus tai muita keinoja osallistua yrityksen hallinnointiin, voi auttaa työntekijöitä 
ymmärtämään paremmin tilanteita, joissa yritys on vaikeuksissa, ja voi myös auttaa heitä 
arvioimaan tällaiset tilanteet paremmin ja mahdollistaa palkkioiden saamisen, kun 
yrityksellä menee hyvin;

J. toteaa, että työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmillä voi olla huomattava 
merkitys työntekijöiden osallistamisessa tiedotus- ja kuulemisprosesseihin 
uudelleenjärjestelyjen aikana;

K. toteaa, että työntekijöiden taloudelliseen osallistumiseen sovelletaan kansallista 
verolainsäädäntöä ja että ei ole tarkoituksenmukaista kehittää työntekijöiden 
taloudelliselle osallistumiselle kattavaa yhtenäismallia EU:n tasolla; toteaa, että yrityksen 
ja sen työntekijöiden on huolellisesti harkittava työntekijöiden taloudellista osallistumista 
koskevaa päätöstä ja otettava tällöin huomioon laajemmat kansalliset ja alakohtaiset 
näkökohdat; toteaa, että tietyt keskeiset periaatteet voisivat kuitenkin auttaa voittamaan 
suuren yleisön luottamuksen ja saavuttamaan työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
tavoitteet; 

Työntekijöiden taloudellisen osallistumisen esteet EU:ssa

1. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon rajat ylittävät esteet, jotka haittaavat sekä 
yrityksiä, jotka tarjoavat näitä järjestelmiä työntekijöille useissa jäsenvaltioissa, että 
työntekijöitä, joiden kaksinkertainen verotus voi loukata heidän oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen;

2. korostaa nykyisten taloudellisen osallistumisen järjestelmien vastavuoroisen 
tunnustamisen merkitystä, koska järjestelmien tunnustaminen voi auttaa työntekijöitä 
sijoittamaan järjestelmiin myös muissa jäsenvaltioissa;

3. toteaa, että nykyisiä taloudellisen osallistumisen järjestelmiä koskevan tiedotuksen puute 
voitaisiin korjata lisäämällä avoimuutta kansainvälisellä tasolla, mikä vähentäisi sekä 
suurten yritysten että pk-yritysten kustannuksia ja tarjoaisi niille mahdollisuuden ottaa 
käyttöön osallistumisjärjestelmiä, jotka sopivat niiden erityistarpeisiin;
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4. kiinnittää huomiota sellaisten kansallisten lainsäädäntötoimien puutteeseen, joilla 
edistettäisiin työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmien käyttöönottoa; 
panee tässä yhteydessä merkille EU-15- ja EU-12-maiden väliset erot työntekijöiden 
taloudellisen osallistumisen järjestelmien osallistumisasteessa; panee merkille 
työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiä suosivien kansallisten 
lainsäädäntötoimien käyttöönoton ja niihin osallistuvien työntekijöiden määrän välisen 
yhteyden;1

Suositukset

5. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan soveltuvia kansallisia toimia yritysten 
kannustamiseksi kehittämään ja ottamaan käyttöön vapaaehtoisia työntekijöiden 
taloudellisen osallistumisen järjestelmiä, jotka ovat avoimia kaikille työntekijöille ilman 
syrjintää, ja ottamaan tällöin huomioon pk-yritysten ja mikroyritysten erityistilanteen; 
kehottaa jäsenvaltioita lisäämään asiaa koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa;

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan työntekijäomistusta edistävät organisaatiot ja sidosryhmät 
tiiviimmin mukaan poliittisten päättäjien, työantajien ja työntekijöiden edustajien, 
työmarkkinaosapuolet tarvittaessa mukaan luettuina, väliseen vuoropuheluun, jotta 
varmistetaan, että jäsenvaltioissa nykyisin sovellettavat parhaat käytännöt otetaan 
huomioon, kun kehitetään kansallisia toimia työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmien täytäntöönpanon helpottamiseksi yrityksissä;

7. odottaa innokkaana pilottihankkeen tuloksia ja työntekijöiden osallistumisen 
eurooppalaisten keskusten perustamista koskevaa arviota; pyytää komissiota pohtimaan, 
mitä voidaan tehdä työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiin osallistumisen 
lisäämiseksi, ja antamaan jäsenvaltioille ohjeita osallistumista lisäävien mekanismien 
luomiseksi tämän pilottihankkeen pohjalta;

8. tunnustaa, että vapaaehtoinen 29. järjestelmä voisi tarjota seuraavat edut:

a) vapaaehtoinen, yhtenäinen sääntely, jota työantajat voivat soveltaa koko EU:ssa

b) markkinaperusteinen lähestymistapa, jossa vain ne yritykset, jotka pitävät järjestelmää 
hyödyllisenä, käyttäisivät sitä

c) jäsenvaltioiden oikeuskulttuurin välisten erojen salliminen, koska kansalliset 
järjestelmät jäävät edelleen voimaan

d) sovellettavuus tarvittaessa jäsenvaltioiden ja/tai EU:n tasolla ja myös muihin kuin rajat 
ylittäviin yrityksiin2; 

9. kehottaa siksi komissiota ja asianomaisia sidosryhmiä pyrkimään edelleen edistämään 
”rakennuspalikkastrategiaa”; 

10. kehottaa komissiota esittämään vaikutustenarvioinnin ja tutkimuksen tällaisesta 
”29. järjestelmästä”

                                               
1 “Employee financial participation in companies’ proceeds’ (PE 475.098), s. 36.
2 “Employee financial participation in companies’ proceeds’ (PE 475.098), s. 16.
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11. kehottaa komissiota laatimaan yhdessä työntekijäomistusta edistävien organisaatioiden, 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa ei-sitovan luonnoksen niistä 
perusperiaatteista, joilla työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmistä tulee 
menestyksekkäitä, ja sisällyttämään siihen seuraavat näkökohdat:

a) tavoitteellisuus: yritysten ja niiden työntekijöiden on sovittava työntekijöiden 
taloudellisen osallistumisen järjestelmän tavoitteista, jotta ne voivat päättää, mikä 
malli on niille sopivin ja jotta niillä on parhaat mahdollisuudet päästä toivottuihin 
tuloksiin;

b) toiminnan joustavuus ja vapaaehtoisuus: työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmät toimivat eri tavalla eri aloilla, erisuuruisissa ja erityyppisissä yrityksissä ja 
eri jäsenvaltioissa; päätös työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmän 
perustamisesta ja käyttöön ottamisesta olisi siksi jätettävä yksittäisen yrityksen tai 
työnantajan tehtäväksi yhdessä työntekijöiden kanssa siten, että ne noudattavat 
voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä ja ottavat huomioon yrityksen taloudellisen 
tilanteen;

c) työsopimukseen perustuvan palkan lisät/täydennykset: kaikkien työntekijöiden 
taloudellisen osallistumisen järjestelmien olisi lisättävä työntekijöiden peruspalkkaa ja 
työsopimukseen perustuvia oikeuksia, ei korvata niitä;

d) työntekijöiden vapaaehtoinen osallistuminen: työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmässä työntekijöille tarjotaan mahdollisuus hyötyä tiiviimmästä 
taloudellisesta sitoutumisesta työnantajaan; yksittäisen työntekijän on viime kädessä 
voitava vapaaehtoisesti osallistua tai olla osallistumatta järjestelmään, mutta kaikkien 
yrityksen työntekijöiden on samalla voitava yhtäläisesti ja syrjimättömästi osallistua 
siihen, jotta saavutetaan todellinen osallisuus;

e) työmarkkinaosapuolten neuvottelut: jos kansallisiin käytäntöihin ja perinteisiin 
sisältyy työmarkkinaosapuolten toimiminen yritystasolla, työmarkkinaosapuolten olisi 
neuvoteltava työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmistä paikallistasolla 
yrityskohtaisesti, jotta järjestelmä voidaan räätälöidä yrityksen ja sen työntekijöiden 
erityisolosuhteisiin; järjestelmien olisi aina oltava avoimia kaikille työntekijöille, 
myös niille, jotka eivät ole sen ammattijärjestön jäseniä, joka on neuvotellut 
työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmän ehdoista;

f) selkeä tiedottaminen työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmään 
osallistumisen riskeistä ja siihen liittyvistä oikeuksista; työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmään liittymistä koskevan päätöksen olisi perustuttava tietoon 
perustuvaan työntekijän suostumukseen, joka on annettu täysin tietoisena 
järjestelmään liittymisen mukanaan tuomista oikeuksista ja ehdoista, joita sovelletaan 
työntekijän lähtiessä yrityksestä tai erotessa järjestelmästä, olosuhteista riippumatta;

g) osallistuminen yrityksen johtamiseen: järjestelmiin voi sisältyä työntekijän suora 
osallistuminen yrityksen johtamiseen; oikeudet ja velvollisuudet olisi tällaisissa 
tapauksissa määriteltävä selkeästi ennen tällaisen vastuun ottamista;
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12. pitää myönteisenä, että ammattijärjestöjen suhtautuminen työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmiin on muuttunut ja kehottaa työmarkkinaosapuolia edelleen 
tekemään yhteistyötä uusien mahdollisuuksien luomiseksi asianomaisilla tasoilla1;

13. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään yhdessä työntekijäomistusta edistävien 
organisaatioiden kanssa yhteisiä tietoportaaleja (one stop shops), joihin sekä työnantajilla 
että työntekijöillä on pääsy sekä tiedottamaan työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmien hyödyistä ja haitoista, käytettävissä olevista kansallisista tuista ja 
kannustimista ja erilaisista osallistumismalleista, jotta työntekijöillä on enemmän tietoa 
näistä järjestelmistä ja he voivat hyödyntää niitä paremmin ja jotta työnantajat voivat 
paremmin arvioida käytettävissään olevat mahdollisuudet ja työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmän käyttöönottoon liittyvät haasteet; 

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 “Employee financial participation in companies’ proceeds’ (PE 475.098), s. 35.
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PERUSTELUT

Eurooppa 2020 -strategialla pyritään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun ja siinä 
korostetaan, että tarvitaan ”osallistavaa kasvua”, jolla muun muassa voimaannutetaan 
kansalaisia edistämällä työllisyyttä, investoimalla ammattitaitoon, torjumalla köyhyyttä ja 
nykyaikaistamalla työmarkkinoita ja sosiaaliturvaa.

Työntekijöiden taloudellinen osallistuminen tarjoaa konkreettisen tavan edistää näitä asioita 
osallistamalla työntekijät enemmän sen yrityksen päätöksentekoon, jossa he työskentelevät, 
auttamalla parantamaan yritysten johtamista ja varmistamalla, että työntekijät saavat osan
menestyvän yrityksen voitosta.

Työntekijöiden osallistuminen yrityksen johtamiseen voi tarjota heille mahdollisuuden 
mielekkääseen elinikäiseen oppimiseen työssä, koska työntekijöiden taloudellinen 
osallistuminen kehittää usein kauaskantoista ajattelua. Kun työntekijät osallistuvat enemmän 
päätöksentekoon ja saavat osansa voitosta, heidän työsuhteistaan tulee pitempiä, mikä 
kannustaa työnantajia investoimaan työntekijöidensä jatkokoulutukseen.

Työntekijöiden taloudellinen osallistuminen voi myös vahvistaa pk-yrityksiä tarjoamalla 
mekanismeja innovatiiviseen rahoitukseen, koska työntekijät saattavat haluta investoida sen 
yrityksen osakkeisiin, jossa he ovat työssä, ja siten pääomittaa yrityksen laajentumista.
Työntekijöiden tekemät pitkän aikavälin investoinnit siihen yritykseen, jossa he ovat työssä, 
voivat myös lisätä vakautta ja varmuutta, mikä vahvistaa pk-yrityksiä ja tekee siten 
työpaikoista varmempia.

Näistä eduista huolimatta osallistuminen työntekijöiden taloudellinen osallistumisen 
järjestelmiin vaihtelee alan, yrityksen koon ja työntekijärakenteen mukaan sekä 
jäsenvaltioittain.

Kaiken kaikkiaan osallistuminen työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiin on 
vielä suhteellisen vähäistä, vaikka mielenkiinto näitä järjestelmiä kohtaan onkin kasvanut.

Eurooppa on erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna jäänyt jälkeen kehityksestä, mikä johtuu 
verotuen pirstaloituneisuudesta sekä sääntelyä koskevien kannustimien ja täytäntöönpanoa 
koskevien selkeiden käytännön ohjeiden puutteesta, mikä haittaa erityisesti pk-yrityksiä.

Tämän mietinnön tarkoituksena on valottaa, miten työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmillä voidaan lisätä työntekijöiden osallisuutta sen yrityksen johtamiseen ja voittoon, 
jossa he ovat työssä.

Erityisesti tässä mietinnössä valotetaan joitakin työntekijöiden taloudellisen osallistumisen 
järjestelmiä koskevia havaintoja ja suosituksia, joista voi olla hyötyä laadittaessa 
vapaaehtoisia sääntöjä, joilla yrityksille, työntekijöille, työmarkkinaosapuolille ja kansallisille 
viranomaisille voidaan neuvoa, miten ne voivat parhaiten kehittää työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmiä ja helpottaa niiden käyttöä.

Työntekijöiden taloudelliseen osallistumiseen on olemassa erilaisia malleja, jotka tarjoavat 
yrityksille ja työntekijöille mahdollisuuksia työskennellä yhdessä omaksi hyödykseen ja koko 
yhteiskunnan hyödyksi.
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Eri malleja käytetään eri tarkoituksiin, ja ne vaihtelevat työntekijöiden osallistumisesta 
suoraan yrityksen johtamiseen, mikä varmistaa työntekijöiden etujen huomioon ottamisen 
pitkän aikavälin päätöksissä, pieniriskisiin suoritus- ja voittoperusteisiin bonuksiin ja 
investointioptioihin, joiden avulla työntekijöiden on mahdollista hyötyä taloudellisesti 
yrityksen menestymisestä.

Työntekijöiden taloudellinen osallistuminen on hyvin riippuvaista kansallisista säännöksistä 
ja ehdoista. Finanssipolitiikka ja verotus ovat avaimia työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmien kehittämiseen yrityksissä kaikissa jäsenvaltioissa. EU:n tason 
merkittävien lainsäädäntötoimien toteuttaminen tällä alalla ei kuitenkaan ole toissijaisuuteen 
liittyvien kysymysten ja verotuksen mahdollista yhdenmukaistamista koskevien jatkuvien 
epäilyjen vuoksi todennäköistä eikä tarkoituksenmukaista.

Joitakin toimia voitaisiin kuitenkin toteuttaa EU:n tasolla työntekijöiden taloudellisen 
osallistumisen järjestelmien käyttöönoton helpottamiseksi jäsenvaltioissa.

EU voisi laatia luonnoksen, jossa esitettäisiin perusperiaatteita ja parhaita käytäntöjä koskevat 
suuntaviivat työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiä koskevan päätöksenteon 
helpottamiseksi jäsenvaltioissa ja yrityksissä.

Pohdittava on myös, miten työntekijöiden taloudellisen osallistumisen järjestelmiä voidaan 
käyttää tehokkaasti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivissa yrityksissä erityisesti 
yhteisten verosäännösten puuttuessa. Komissio voisi selvittää, mitä menetelmiä voitaisiin 
käyttää helpottamaan rajat ylittävää työntekijöiden taloudellista osallistumista erityisesti 
vapaaehtoisessa ”29. järjestelmässä”. 


