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Tarkistus 1
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa, että joukkolainojen 
yhteinen liikkeeseenlasku edellyttää 
kestävän finanssipoliittisen säännöstön 
luomista ja jäsenvaltioilta toimia 
alijäämänsä kaventamiseksi ja 
velkatasonsa alentamiseksi merkittävästi; 

Or. en

Tarkistus 2
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
toimia erityisesti tekijöinä, jotka edistävät 
pienten ja keskisuurten yritysten 
kehitystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 1. katsoo, että jos vakauskulttuuri on 
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olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
toimia erityisesti tekijöinä, jotka edistävät
pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä;

perustettu uskottavalle pohjalle, 
vakausjoukkolainoilla voidaan edistää 
euroalueen vakautta, mikä on tärkeää
sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen ja 
talouskasvun uudelleen käynnistämisen 
kannalta, erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten kehitystä ajatellen;

Or. en

Tarkistus 4
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
toimia erityisesti tekijöinä, jotka edistävät 
pienten ja keskisuurten yritysten 
kehitystä;

1. katsoo, että vakausjoukkolainoihin 
sisältyy enemmän riskejä kuin 
mahdollisuuksia ja että ne pikemminkin 
vain peittelevät euroalueen 
velkaongelmaa kuin ratkaisevat sen;

Or. de

Tarkistus 5
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
toimia erityisesti tekijöinä, jotka edistävät
pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä;

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
sitä kautta työllisyystilanteen 
kohentamista etenkin, jos niillä edistetään 
pienten ja keskisuurten yritysten kehitystä 
ja helpotetaan valtion 
joukkolainakirjoihin joissakin maissa 
kohdistuvaa painetta ja sen myötä 
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luodaan edellytykset kasvulle ja talouden 
vahvistumiselle;

Or. en

Tarkistus 6
Toine Manders

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla olennainen osa sisämarkkinoiden 
syventämistä ja talouden tehostamista ja 
toimia erityisesti tekijöinä, jotka edistävät 
pienten ja keskisuurten yritysten 
kehitystä;

1. katsoo, että vakausjoukkolainat saavat 
aikaan sen, että jäsenvaltioita, joiden 
talous on huonossa kunnossa, 
"palkitaan" vakausjoukkolainoilla, sillä 
ne voivat saada rahaa matalammilla 
koroilla, kun taas jäsenvaltiot, joiden 
talous on kunnossa, maksavat 
joukkovelkakirjalainoistaan korkeampia 
korkoja, mikä vahingoittaa niiden 
taloudellisia etuja; katsoo, että lisäksi 
vakausjoukkolainojen käyttöönotto 
heikentää luottamusta Euroopan unioniin 
kokonaisuutena, koska korkotasojen erot 
ovat tarpeellinen osoitus jäsenvaltioiden 
talouksien ja rahoitusmarkkinoiden 
tiloista ja rahoitusmarkkinoiden on 
voitava mukautua näihin talouksien ja 
rahoitusmarkkinoiden tiloihin; katsoo 
näin ollen, ettei vakausjoukkolainoja 
tulisi ottaa käyttöön;

Or. nl

Tarkistus 7
António Fernando Correia de Campos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vakausjoukkolainojen 
liikkeeseen laskeminen mahdollistaa 
suuremman hyödyn saamisen 
yhteisvaluuttaan osallistumisesta, sillä sen 
avulla vahvistetaan euron asemaa 
varantovaluuttana ja luodaan laajat EU:n 
yhteiset joukkovelkamarkkinat, minkä 
vuoksi näihin toimenpiteisiin olisi 
ryhdyttävä mahdollisuuksien mukaan;

Or. pt

Tarkistus 8
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vakausjoukkolainat voivat 
olla lisäkeino tehostaa vakaus- ja 
kasvusopimuksen noudattamista 
edellyttäen, että ne eivät aiheuta 
moraalikatoa;

Or. en

Tarkistus 9
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että yhteiset 
vakausjoukkolainat sosialisoivat 
korkoriskin ja vahvistavat tyypillistä 
ongelmaa, vakuutettujen 
riskikäyttäytymistä, sillä ne suojaavat 
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velkaista valtiota markkinoiden 
painostukselta ja toisaalta poistavat 
taloudellisen houkuttimen vakailta 
julkisilta talouksilta; jäsenvaltiot voisivat 
velkojen sosialisoinnin myötä sortua 
houkutukseen noudattaa liian löyhää 
talouskuria;

Or. de

Tarkistus 10
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 125 
artiklassa jäsenvaltioita kielletään 
ottamasta vastatakseen toisen jäsenvaltion 
sitoumuksia;

Or. en

Tarkistus 11
Louis Grech

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vakausjoukkolainoilla 
voitaisiin tukea kestävää ja vastuullista 
valtiontalouden hoitoa, jos niiden 
käyttöön liitettäisiin vaatimus 
budjettikurin noudattamisesta ja 
tehostetusta talouden hallinnasta. 

Or. en
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Tarkistus 12
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. huomauttaa, että yhteisten 
vakausjoukkolainojen käyttöönotossa on 
välttämättä noudatettava toimenpiteitä, 
joilla pyritään pysyvään valtionvelan 
vähentämiseen ja rakenneuudistuksiin 
jäsenvaltioissa sekä vakaaseen 
talouspolitiikkaan.

Or. de

Tarkistus 13
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että valtion velan 
yhteisvastuullisella kantamisella ei saada 
takaisin menetettyä kilpailukykyä. Lisäksi 
se voi aiheuttaa moraalikatoa, joka 
vaarantaisi euroalueen olemassaolon sen 
markkinakuria heikentämällä ja estäisi 
euroalueen jäsenvaltioita panemasta 
täytäntöön paljon kaivattuja rakenteellisia 
uudistuksia ja julkisen talouden 
vakauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä; 

Or. en

Tarkistus 14
Louis Grech
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että jos vakausjoukkolainojen 
käyttöönottoon yhdistyisi kestävä 
valtiontalouden hoito, niillä voitaisiin 
edistää paluuta vakaaseen talouteen, 
vähentää epävarmuutta ja sitä kautta 
parantaa pienten ja keskisuurten yritysten 
rahoituksen saatavuutta ja siten lisätä 
niiden osallistumista sisämarkkinoilla. 

Or. en

Tarkistus 15
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. näkee yhteiset vakausjoukkolainat 
tuloksena taloudellisesta ja 
finanssipoliittisesta 
yhdentymisprosessista; katsoo kuitenkin, 
ettei lyhytaikainen yhteislainojen 
liikkeeseenlasku tarjoa merkittävää apua 
tämänhetkisestä velkakriisistä 
selviytymiseen ja että muut 
finanssipoliittiset välineet soveltuvat 
paremmin pienten ja keskisuurten 
yritysten tukemiseen ja niiden 
maksukyvyn parantamiseen;

Or. de

Tarkistus 16
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
mukaan on otettu useita eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; katsoo, 
että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta, tai jos 
"punaisiin joukkolainoihin" liittyvät 
korkeammat korot eivät käy nopeasti
sietämättömiksi maille, joiden rahoitus 
perustuu näihin välineisiin;

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
mukaan on otettu useita eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; katsoo, 
että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta;

Or. en

Tarkistus 17
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
mukaan on otettu useita eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; 
katsoo, että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta, tai 
jos "punaisiin joukkolainoihin" liittyvät 
korkeammat korot eivät käy nopeasti 

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että useita 
eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi on 
arvioitu, mutta pitää tärkeänä sitä, että 
komissio tekee ehdotuksen sitovasta, 
euroalueen yhteisvastuullisten 
vakausjoukkolainojen käyttöönottoa 
koskevasta etenemissuunnitelmasta, 
johon sisältyy lyhyen aikavälin 
toimenpiteitä kuten euroalueen yhteisten 
lyhytaikaisten velkakirjojen (ns. eurobills) 
välitön liikkeeseenlasku, väliaikaisen 
Euroopan lunastusrahaston 
perustaminen velan vähentämiseksi 
kestävälle tasolle kohtuullisin koroin, 
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sietämättömiksi maille, joiden rahoitus 
perustuu näihin välineisiin;

sekä jäljelle jäävän valtion velan 
liikkeeseenlaskun koordinointi;

Or. en

Tarkistus 18
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
mukaan on otettu useita eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; katsoo, 
että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta, tai jos 
"punaisiin joukkolainoihin" liittyvät 
korkeammat korot eivät käy nopeasti 
sietämättömiksi maille, joiden rahoitus 
perustuu näihin välineisiin;

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että useita 
eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi 
analysoidaan, mutta pitää tarpeellisena 
perusteellisemman tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; katsoo, 
että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta, tai jos 
"punaisiin joukkolainoihin" liittyvät 
korkeammat korot eivät käy nopeasti 
sietämättömiksi maille, joiden rahoitus 
perustuu näihin välineisiin;

Or. de

Tarkistus 19
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
2 kohta



PE491.254v01-00 12/17 AM\905133FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
mukaan on otettu useita eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta; katsoo, 
että tärkeää tietää, missä määrin 
vaihtoehtoon 1 liittyvää huomattavaa 
moraalikadon riskiä voidaan torjua 
perimällä erilaista korkoa eri mailta, tai jos 
"punaisiin joukkolainoihin" liittyvät 
korkeammat korot eivät käy nopeasti 
sietämättömiksi maille, joiden rahoitus 
perustuu näihin välineisiin;

2. huomauttaa, että mukaan on otettu useita 
eri vaihtoehtoja 
vakausjoukkolainajärjestelmiksi, mutta 
pitää tarpeellisena tutkimuksen 
suorittamista kaikista olemassa olevista ja 
vihreässä kirjassa olevassa liitteessä 2 
mainituista ehdotuksista sekä German 
Council of Economic Experts -ryhmän 
äskettäin esittämästä ehdotuksesta ja 
ehdotuksista purkaa olemassa olevaa 
euroalueen rakenteellista epätasapainoa 
euron hallitulla purkamisella; katsoo, että 
tärkeää tietää, missä määrin vaihtoehtoon 1 
liittyvää huomattavaa moraalikadon riskiä 
voidaan torjua perimällä erilaista korkoa 
eri mailta, tai jos "punaisiin 
joukkolainoihin" liittyvät korkeammat 
korot eivät käy nopeasti sietämättömiksi 
maille, joiden rahoitus perustuu näihin 
välineisiin; 

Or. en

Tarkistus 20
António Fernando Correia de Campos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että moraalikadon riskiä 
koskeva ongelma voidaan ratkaista 
määrittelemällä hyvin kurinalaista 
finanssipolitiikkaa koskevat takeet ja 
kannustinmekanismit;

Or. pt
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Tarkistus 21
António Fernando Correia de Campos

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että vakausjoukkolainojen 
kaikki hyödyt voidaan taata vain 
laskemalla liikkeeseen EU-ohjausjakson 
takaamia joukkolainoja, joilla on 
yhteisvastuulliset takaukset, joiden ehtona 
on talousarvioehdotusten tarkka 
noudattaminen;

Or. pt

Tarkistus 22
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon joukkolainojen nykyisten 
haltijoiden oikeudet siinä tapauksessa, 
että uusille liikkeeseen lasketuille 
vakausjoukkolainoille on annettu 
etuoikeusasema näihin muihin 
joukkolainoihin nähden;

3. huomauttaa komissiolle, että 
joukkolainojen käyttöönottoon 
tähtäävässä etenemissuunnitelmassa on 
määriteltävä ja selvennettävä jokaista 
etenemisvaihetta koskevat tasapainoiset 
taloudelliset ja institutionaaliset ehdot 
sekä yhteisvastuullisten joukkolainojen 
etuoikeusasemaan liittyvät järjestelyt;

Or. en

Tarkistus 23
Emilie Turunen
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota antamaan selvityksen 
tilanteista, joiden seurauksena 
maksukyvyttömät jäsenvaltiot voitaisiin 
asettaa Euroopan unionin "hallintaan", 
sekä unionille myönnettävistä 
toimivaltuuksista;

4. pyytää komissiota antamaan selvityksen 
niistä koordinointi- ja 
valvontamekanismeista, joita 
etenemissuunnitelman tehokkaan ja 
kestävän täytäntöönpanon 
mahdollistavien taloudellisten ja 
institutionaalisten ehtojen täyttäminen 
mahdollisimman nopeasti edellyttää; 

Or. en

Tarkistus 24
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota antamaan selvityksen
tilanteista, joiden seurauksena 
maksukyvyttömät jäsenvaltiot voitaisiin 
asettaa Euroopan unionin "hallintaan", sekä 
unionille myönnettävistä toimivaltuuksista;

4. pyytää komissiota antamaan selvityksen 
tilanteista, joiden seurauksena 
maksukyvyttömät jäsenvaltiot voitaisiin 
asettaa Euroopan unionin "hallintaan", sekä 
unionille myönnettävistä toimivaltuuksista;
korostaa komission vaatimuksia 
käynnistää tarpeellinen poliittinen 
keskustelu ja julkinen kuuleminen 
vakausjoukkolainojen toteutettavuudesta; 
muistuttaa, että toimenpiteillä, jotka ovat 
tarpeen riskikäyttäytymisen välttämiseksi, 
voi olla vaikutuksia jäsenvaltioiden 
finanssipoliittiseen suvereniteettiin.

Or. de

Tarkistus 25
António Fernando Correia de Campos
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että yhteisön lainsäädännön 
on oltava yhdenmukainen, jotta 
vakausjoukkolainat voidaan ottaa 
käyttöön; katsoo kuitenkin, että nykyinen 
ennennäkemätön kriisi edellyttää 
poikkeuksellisia toimenpiteitä, minkä 
vuoksi oikeaoppinen menettelytapa on 
tulkita perussopimuksia laajasti tai 
tarkistaa ne kiireellisesti, jotta unionin 
kärsimät ongelmat eivät jää 
ratkaisematta;

Or. pt

Tarkistus 26
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää komissiota esittämään, miten 
yhteisten vakausjoukkolainojen 
käyttöönotto tapahtuisi SEUT 125 
artiklassa määrätyn 
vapausvastuulausekkeen näkökulmasta ja 
miten paljon jäsenvaltioiden kansalliseen 
lainsäädäntöön olisi tehtävä muutoksia;

Or. de

Tarkistus 27
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pyytää komissiota selventämään, 
millainen on joukkolainoihin sovellettava 
oikeudellinen järjestelmä ja miten riita-
asioissa toimivaltaiset elimet määritellään, 
jotta investointeja tehneiden kansalaisten 
suojakeinojen määrittelemisestä voidaan 
saada tietoa ennakkoon;

5. pyytää komissiota selventämään 
yhteisesti liikkeeseenlaskettavia 
instrumentteja koskevat säännöt ja 
määrittämään soveltuvat järjestelyt 
jokaiselle etenemisvaiheelle, jotta 
investointeja tehneiden kansalaisten 
suojasta voidaan saada tietoa ennakkoon;

Or. en

Tarkistus 28
Ashley Fox

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suosittelee, että komissio kiinnittää 
huomiota nykyiseen kriisiin ja useiden 
euroalueen maiden talousarviovaikeuksiin, 
kun se vaatii "tiukkoja finanssipoliittisia 
edellytyksiä" 
vakausjoukkolainajärjestelmään 
pääsemiseksi, jotta komissio voi 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioita koskevat 
tähän järjestelmään pääsyn edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 29
Olle Schmidt

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suosittelee, että komissio kiinnittää 
huomiota nykyiseen kriisiin ja useiden 
euroalueen maiden 

6. kehottaa komissiota mahdolliseen 
vakausjoukkolainajärjestelmään pääsyn 
jäsenvaltioita koskevien edellytysten 
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talousarviovaikeuksiin, kun se vaatii 
"tiukkoja finanssipoliittisia edellytyksiä" 
vakausjoukkolainajärjestelmään 
pääsemiseksi, jotta komissio voi 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioita koskevat 
tähän järjestelmään pääsyn edellytykset.

yhdenmukaistamista silmällä pitäen 
selventämään järjestelmään liittymisen ja 
siitä poistumisen tiukat, muun muassa 
budjettikuria ja hyvää kilpailukykyä 
koskevat edellytykset.

Or. en

Tarkistus 30
Sabine Verheyen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suosittelee, että komissio kiinnittää 
huomiota nykyiseen kriisiin ja useiden 
euroalueen maiden
talousarviovaikeuksiin, kun se vaatii 
"tiukkoja finanssipoliittisia edellytyksiä" 
vakausjoukkolainajärjestelmään 
pääsemiseksi, jotta komissio voi 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioita koskevat 
tähän järjestelmään pääsyn edellytykset.

6. suosittelee, että kun komissio vaatii 
"tiukkoja finanssipoliittisia edellytyksiä" 
vakausjoukkolainajärjestelmään 
pääsemiseksi, se määrittelee 
yksityiskohtaisesti jäsenvaltioita koskevat 
järjestelmään pääsyn edellytykset.

Or. de


