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ETSK on vahvasti
sitoutunut korkeatasoisiin

eettisiin normeihin ja nykyaikaisiin,
avoimiin työskentelymenetelmiin.

Jäsenten uudet käytännesäännöt ovat 
ensimmäinen vankka virstanpylväs 

pyrkimyksissämme uudistaa ja vahvistaa 
työskentelytapojamme. Haluan varmistaa, 

että koko henkilöstö ja kaikki jäsenet 
ovat ylpeitä voidessaan työskennellä 

komiteassamme.
Christa Schweng,

ETSK:n puheenjohtaja

Komiteassa työskentelyämme
koskevat suuntaviivat

vahvistetaan käytännesäännöissä, 
joiden lähtökohtana on

Euroopan unionin perusoikeuskirja.
Kaikkien ihmisten ihmisarvo ja 

ihmisarvoinen kohtelu
työpaikalla ovat olennaisen tärkeitä. 

Meillä on velvollisuus
tehdä näistä periaatteista totta
komiteassa ja estää häirintä.

 Christian Bäumler,
työjärjestysvaliokunnan

puheenjohtaja

Lisää selkeyttä, suurempi rahoituksen avoimuus, häirinnän ehkäiseminen ja ankarampia 
seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
(ETSK) jäsenet äänestivät 28. tammikuuta 2021 käytännesääntöjänsä koskevien merkittävien 
muutosten puolesta. Tämä on ensimmäinen virstanpylväs ETSK:n tuoreen puheenjohtajiston 
työssä komitean uudistamiseksi.

Työjärjestys ja ETSK:n jäsenten käytännesäännöt:
https://www.eesc.europa.eu/fi/about/tyojarjestys-ja-etskn-jasenten-kaytannesaannot

https://www.eesc.europa.eu/fi/about/tyojarjestys-ja-etskn-jasenten-kaytannesaannot
https://www.eesc.europa.eu/fi/about/tyojarjestys-ja-etskn-jasenten-kaytannesaannot
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Kunnioitus ja ihmisarvo 
ETSK:ssa
ETSK:n jäsenten käytännesäännöt

Tämän esitteen tarkoituksena on informoida teitä uusista käytännesäännöistä. Siinä 
annetaan myös neuvoja ja ohjeita kunnioituksesta ja ihmisarvosta työpaikalla ETSK:ssa.

ETSK:ssa me kaikki edustamme eri sektoreita, elinkeinoelämän aloja, hallintotahoja 
ja maita. Meillä kaikilla on erilaisia tapoja, puhumme eri kieliä ja käytämme erilaisia eleitä 
ja ilmaisukeinoja. Ilmaisu tai käyttäytymistapa, joka omassa maassanne on normaali, 
voidaan muualla ymmärtää eri tavalla.

Tässä esitteessä käsitellään jäsenten, nimettyjen edustajien, sijaisten ja 
asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta sekä heidän vuorovaikutustaan ETSK:n 
hallinnon kanssa.

Henkilöstö- ja talousasioiden osasto ja pääsihteeristö ovat yhdessä laatineet tämän 
oppaan ETSK:n jäseniä varten.
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Eettisyyden ja nuhteettomuuden periaatteet Euroopan unionin edun ja hyvän 
hallintotavan mukaisesti

Riippumattomuus

Objektiivisuus

Puolueettomuus

Lojaalisuus

Huolellisuus
ja arvokkuus

Kunnioitus ja
kollegiaalisuus

Vastuuvelvollisuus
ja avoimuus

Luottamuksellisuus
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Eettiset periaatteet ja 
nuhteettomuus
Me kaikki edustamme ETSK:ta ja
vaikutamme osaltamme sen 
julkisuuskuvaan ja maineeseen!
ROOLINNE ETSK:N JÄSENENÄ
ETSK:ssa on jäseniä ja CCMI:n nimettyjä edustajia kaikista EU:n jäsenvaltioista. Heidät 
nimetään tehtävään viiden vuoden toimikaudeksi (kausi voidaan uusia). Eettisiä periaatteita ja 
nuhteettomuutta koskevia sääntöjä sovelletaan samalla tavoin jäseniin, nimettyihin edustajiin, 
sijaisiin ja asiantuntijoihin.

Te kaikki – työnantajat, ammattijärjestöaktiivit sekä yhteiskuntaelämän, ammattialatoiminnan, 
talouselämän sekä kulttuuri- ja ympäristöalan järjestöjen edustajat – edustatte järjestäytynyttä 
eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa. Teidän ensisijaisena tehtävänänne on antaa neuvoja 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

ETSK:n pääsihteeristö tukee teitä neuvoa-antavassa työssänne. ETSK:n henkilöstö koostuu eri 
puolilta Eurooppaa lähtöisin olevista ihmisistä. Jäsenet ja henkilöstö edustavat ETSK:ta päivittäin, 
ja meidän kaikkien tehtävänämme on pitää huolta komitean hyvästä maineesta.

Kuka tahansa ETSK:n palveluksessa oleva voi 
oikeutetusti odottaa tulevansa kohdelluksi 
ammattimaisuutta osoittaen, arvokkaasti 
ja kunnioittavasti.

Ennaltaehkäisy on 
keskeinen osatekijä 
työympäristössä, jossa ei 
suvaita häirintää.



6

HÄIRINNÄN ENNALTA EHKÄISEMINEN
Ihmisarvon kunnioittaminen työpaikalla on tasapainoisten työskentelysuhteiden perusta.  
Kaikki ETSK:ssa työskentelevät ihmiset ovat korvaamaton voimavara, sillä he edistävät osaltaan 
tietämyksellään, asiantuntemuksellaan ja sitoutumisellaan komitean tehokasta toimintaa. 
Kun mielipide-eroja ilmaantuu erityisesti stressiä aiheuttavina aikajaksoina ja jännitteisissä 
tilanteissa, ihmisarvon kunnioittamista työpaikalla ilmentävä kulttuuri on avainasemassa 
hyvien ja rakentavien suhteiden säilyttämisessä. Tarjolla on kunnioitusta ja ihmisarvoa 
käsitteleviä koulutuskursseja, jotka voivat auttaa teitä tutustumaan ETSK:n sisäisiin sääntöihin ja 
hallintokulttuuriin.

Jäljempänä esitetään muutamia neuvoja epäasiallisen käyttäytymisen, konfliktitilanteiden ja 
häirintätapauksien välttämiseksi.

Seuraavia periaatteita sovelletaan riippumatta siitä, missä olette ja kenen kanssa 
työskentelette:

 Vuoropuhelu ja suora keskustelu voivat estää monia väärinkäsityksiä.

Muiden jäsenten ja ETSK:n henkilöstön kanssa puhuttaessa on käytettävä aina 
säädyllistä ja kohteliasta kieltä. Keskusteluissa käytetty tuttavallisuuden taso 
saattaa riippua kulttuurisista tottumuksista.

Älkää koskaan käyttäkö karkeaa tai loukkaavaa kieltä. Älkää huutako 
henkilöstölle tai muille jäsenille. Se ei ole milloinkaan hyväksyttävää. Huomatkaa, 
ettei myöskään alatyylistä ja seksististä kieltä voida hyväksyä missään tilanteissa. 
Keskinäinen kunnioitus on aina paras lähtökohta vuorovaikutukselle muiden 
kanssa.
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Älkää esittäkö epäasiallisia huomautuksia muiden ihmisten fyysisestä 
olemuksesta.

Antakaa henkilöstölle selkeää, johdonmukaista informaatiota siitä, miten 
haluatte työn organisoitavan, mitkä ovat toimienne tavoitteet ja mitä panosta 
odotatte henkilöstöltä. Älkää antako henkilöstölle tehtäviä, jotka eivät liity ETSK:n 
toimintaan.

Antamanne palaute on tärkeää. Ottakaa aina huomioon tilanne ja kohdeyleisö 
palautetta antaessanne. Tarkistakaa aina asiaankuuluvat tiedot ennen rakentavan 
palautteen antamista.

Noudattakaa tavanomaisia työaikoja kokousten järjestämisessä.

Mikäli joku toinen jäsen tai henkilöstön jäsen ilmoittaa pitävänsä käytöstänne 
loukkaavana tai epäasiallisena, suhtautukaa asiaan vakavasti. Konkreettisiin 
ratkaisuehdotuksiin johtava aktiivinen viestintä on parempi kuin se, että tilanteen 
annetaan riistäytyä käsistä ja huonontua.

Mikäli havaitsette jäsenten tai henkilöstön keskuudessa epäasiallista käyttäytymistä, 
kuten seksististä vitsailua, alatyylisiä tekoja, solvauksia tai väheksyviä eleitä (myös 
ei-verbaalinen viestintä voi olla hyvin epäasiallista), ilmaiskaa paheksuntanne.
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HÄIRINTÄ TYÖPAIKALLA:
MITÄ HÄIRINTÄ TARKALLEEN OTTAEN ON?
Työpaikkakiusaaminen

”’Työpaikkakiusaamisella’ tarkoitetaan kaikenlaista pysyvää, toistuvaa tai järjestelmällistä 
sopimatonta käytöstä [mukaan lukien kehon kieli], joka ilmenee tahallisissa puheissa, 
teoissa, eleissä ja kirjoituksissa ja joka loukkaa henkilön persoonaa, ihmisarvoa taikka 
fyysistä tai henkistä koskemattomuutta.”

(Henkilöstösääntöjen 12 a artikla)
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Työpaikkakiusaamiseen liittyy kaikissa tapauksissa jatkuvia ja toistuvia toimia, ja sillä 
on vakavia psykologisia vaikutuksia ja mahdollisesti myös fyysinen vaikutus uhriin.

Muutamia esimerkkejä työpaikkakiusaamisesta:

hyökkäävät tai halventavat kommentit; pelottelu, uhkailevien huomautusten 
esittäminen

vihamielisyys, painostaminen, kommunikoinnista tai keskustelusta kieltäytyminen

kanssaihmisen henkilökohtaiseen tai ammatilliseen kyvykkyyteen liittyvät 
loukkaukset

henkilön työpanosten ja saavutusten vähätteleminen

henkilön eristäminen, hylkiminen tai nöyryyttäminen

epärealististen työtavoitteiden asettaminen tai henkilön jättäminen ilman 
työtehtäviä; sellaisten tehtävien osoittaminen henkilölle, jotka eivät vastaa hänen 
toimenkuvaansa

kaikenlainen hierarkkisen vallan väärinkäyttö
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Sukupuolinen häirintä eroaa työpaikkakiusaamisesta muun muassa siten, että sen ei tarvitse olla 
toistuvaa tai pitkäkestoista. Riittää, että tämän tyyppistä häirintää tapahtuu yhden ainoan kerran, 
jotta voidaan tehdä ilmoitus sukupuolisesta häirinnästä.

Muutamia esimerkkejä sukupuolisesta häirinnästä:

lupaukset palkkioista vastineeksi seksuaalisista palveluista

Tapaamisehdotuksia ei pidetä häirintänä edellyttäen, että ne perustuvat 
yhteisymmärrykseen ja ettei toinen osapuoli pidä niitä epämiellyttävinä tai 
loukkaavina. Henkilön on annettava suostumuksensa omasta vapaasta tahdostaan 
ilman minkäänlaista hierarkkisen vallan väärinkäyttöä tai muuta vaikuttamista.

työntekijän ulkonäköä koskevat toistuvat ja liioitellut kohteliaisuudet

ei-toivottu fyysinen kontakti, koskettelu, nipistely, tarkoitukselliset suudelmat, 
joita vastaanottaja ei halua, tai epäasialliset tai liioitellun lujat halaukset

karkea ja säädytön kielenkäyttö tai elekieli

karkeat huomautukset, kaksimieliset ehdotukset tai luonteeltaan 
seksuaaliset vihjailut

tirkistely tai ekshibitionismi

Sukupuolinen häirintä

”’Sukupuolisella häirinnällä’ tarkoitetaan sukupuolisesti värittynyttä käytöstä, jollaista 
sen kohteeksi joutunut henkilö ei halua ja jolla pyritään tai joka johtaa tämän henkilön 
ihmisarvon loukkaamiseen tai painostavan, vihamielisen, loukkaavan tai kiusallisen 
tunnelman luomiseen. Sukupuolista häirintää käsitellään sukupuoleen perustuvana 
syrjintänä.”

(Henkilöstösääntöjen 12 a artikla)

SEXUALHARASSMENT
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Häirinnän ennalta ehkäiseminen

Jäsenten on pidättäydyttävä kaikenlaisesta häirinnästä sekä ETSK:ssa että sen 
ulkopuolella, myös kokouksissa, virallisilla matkoilla ja konferensseissa.

Jäsenten on oltava tietoisia olemassa olevista menettelyistä konflikti- ja 
häirintätilanteiden käsittelemiseksi ja tehtävä niiden puitteissa yhteistyötä.

Jäseniä kannustetaan osallistumaan aihetta käsitteleviin koulutuskursseihin, joita 
ETSK:n koulutusyksikkö tarjoaa.
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Mikä ei ole häirintää?

Ainoastaan kerran ilmenevässä epäasiallisessa, hallitsemattomassa tai 
asiaankuulumattomassa käyttäytymisessä ei itsessään ole kyse häirinnästä. Mikäli tällaista 
tapahtuu, ei kuitenkaan pidä aliarvioida siitä työympäristöönne aiheutuvia seurauksia. Puhukaa 
tapahtuneesta avoimesti. Yksittäistä tekoa, johon liittyy seksuaalisia konnotaatioita, voidaan 
pitää sukupuolisena häirintänä.

Mitä on epäasiallinen käyttäytyminen?

Käyttäytyminen tai toiminta on epäasiallista, jos se on epäoikeutettua ja perustellusti 
tulkittavissa halventavaksi tai loukkaavaksi. Jatkuvasta ja toistuvasta epäasiallisesta 
käyttäytymisestä voi tulla yksi häirinnän muoto.

Muutamia esimerkkejä epäasiallisesta käyttäytymisestä:

toiselle henkilölle huutaminen

huono kielenkäyttö

ovien paiskominen

nyrkin lyöminen pöytään

Mikä on työpaikkakonflikti?

Työpaikkakonfliktilla tarkoitetaan kaikkia työsuhteeseen liittyviä henkilöiden välisiä konflikteja, 
myös toimipaikan ulkopuolisten kokousten, virallisten matkojen tai muiden ammatilliseen 
kontekstiin liittyvien tapahtumien yhteydessä.

Tavallisesti konflikti on yksittäinen tapahtuma, jossa tietyssä tilanteessa kahden tai useamman 
henkilön välille syntyy erimielisyyttä. Kukin osapuoli puolustaa omaa näkökantaansa. Siihen ei 
välttämättä liity alisteisuussuhdetta, hierarkkista valtaa tai vaikuttamista.

Useimmissa tapauksissa työpaikoilla esiintyvät konfliktit voidaan ratkaista asianomaisten 
henkilöiden välisellä keskustelulla. Onkin välttämätöntä hälventää väärinkäsitykset, jotta 
vältytään joutumasta noidankehään, joka voisi johtaa työpaikkakiusaamiseen.

KÄYTTÄYTYKÄÄ
AINA

ASIANMUKAISESTI
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ETURISTIRIITOJEN EHKÄISEMINEN
Uusien käytännesääntöjen myötä otetaan käyttöön joukko merkittäviä muutoksia. Kaksi 
merkittävintä lisäystä ovat eturistiriitojen ehkäisemistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt 
ja voimakkaampi velvoite olla täysin avoin ja ilmoittaa taloudellisista sidonnaisuuksista. 
Näillä velvoitteilla varmistetaan, että jäsenet tekevät työtään täysin puolueettomasti ja 
riippumattomasti.

Eturistiriidat

Jäsenten on vältettävä kaikenlaisia eturistiriitatilanteita. Heillä ei saisi olla henkilökohtaista intressiä, 
joka voisi olla ristiriidassa Euroopan unionin etujen kanssa tai vaikuttaa epäasianmukaisesti heidän 
työhönsä ETSK:ssa.

Esimerkkejä eturistiriidoista:

Henkilökohtaisiin intresseihin kuuluvat mahdolliset edut ja hyödyt 
jäsenelle itselleen tai hänen puolisolleen tai kumppanilleen tai lähimmille 
perheenjäsenilleen. Tällaiset edut eivät välttämättä ole luonteeltaan taloudellisia 
tai omaisuuteen liittyviä.

ETSK:n jäsenenä ette saa ottaa vastaan ohjeita kolmansilta osapuolilta riippumatta 
siitä, onko kyse työnantajastanne tai toimialajärjestöstä, johon kuulutte.

Ristiriitatilanne voi syntyä myös silloin, kun jäsen toimii ETSK:ssa samanaikaisesti 
kahdessa tehtävässä, jotka aiheuttavat eturistiriitoja.
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Miten eturistiriitoja voidaan estää?

Eturistiriita voi olla todellinen tai muiden sellaiseksi mieltämä. Kummassakin 
tapauksessa jäsenen on ratkaistava tilanne. Jos tilanne on epäselvä, jäsen voi 
ensin pyytää neuvoa luottamuksellisesti eettiseltä toimikunnalta.

Jäsenen on joko lopetettava eturistiriidan aiheuttanut ulkoinen toiminta tai 
luovuttava kokonaan tai osittain vastuutehtävistään ETSK:ssa.

Jos eturistiriitatilanne jatkuu, jäsenen on myös ilmoitettava ongelmasta komitean 
puheenjohtajalle kirjallisesti.

Rahoituksen avoimuus

Jäsenten, nimettyjen edustajien, sijaisten ja asiantuntijoiden on tehtäviensä aloittamisen 
yhteydessä toimitettava ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksistaan, päivitettävä sitä tarvittaessa 
ja uusittava se vuosittain tammikuun 1.  päivään mennessä. Ilmoitus tulee lähettää seuraavaan 
asiointisähköpostiosoitteeseen: findec-eesc@eesc.europa.eu

Tämä on edellytys korvausten saamiselle tai kulujen korvaamiselle sekä sille, että voi hoitaa mitä 
tahansa virallista tehtävää tai tointa ETSK:ssa.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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PETOSTEN JA VÄÄRINKÄYTÖSTEN PALJASTAMINEN
Kun jäsen saa tietoonsa mahdollisia tapauksia, jotka liittyvät petoksiin, lahjontaan, 
väärinkäytöksiin, eettisten periaatteiden rikkomiseen tai muuhun laittomaan toimintaan, hänen 
on ilmoitettava näistä seikoista ETSK:n puheenjohtajalle tai, jos hän katsoo sen aiheelliseksi, 
suoraan OLAFille.

Jäsenten on ilmoitettava komitean puheenjohtajalle tai OLAFille aina, kun he 
havaitsevat korruptiotilanteita (esim. väärennettyjen asiakirjojen toimittaminen 
kulujen korvaamista varten) tai epäasiallista käyttäytymistä (esim. muihin 
henkilöihin kohdistuva häirintä).

Tällaisista tapauksista ilmoittavia jäseniä pidetään väärinkäytösten paljastajina. 
Väärinkäytösten paljastajia suojellaan, jotta taataan heidän ilmoituksensa 
luottamuksellisuus, ja tarvittaessa voidaan myös tarjota yksilöllistä apua.

Jäsenten odotetaan toimivan täydessä yhteistyössä ja tarjoavan kaiken tarvittavan 
avun mahdollisesti seuraavassa tutkimuksessa.
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UUSI EETTINEN TOIMIKUNTA
Eettinen toimikunta varmistaa käytännesääntöjen noudattamisen. Toimikunta toimii täysin 
itsenäisesti, riippumattomasti ja luottamuksellisesti.

Miten eettinen toimikunta toimii?

Kuka tahansa ETSK:n jäsen tai kuka tahansa ETSK:ssa työskentelevä henkilö 
voi pyytää eettiseltä toimikunnalta neuvoa mistä tahansa käytännesääntöihin 
liittyvästä kysymyksestä, kuten valituksista tai käytännesääntöjen väitetyistä 
rikkomistapauksista.

Eettinen toimikunta avustaa ETSK:n puheenjohtajaa ja työvaliokuntaa 
käytännesääntöjen tulkitsemisessa ja soveltamisessa.

Valituksen yhteydessä teihin otetaan yhteyttä, jotta voitte toimittaa todisteet ja 
jotta eettinen toimikunta voi kuulla teitä.

Seuraamukset

Käyttäytymistä arvioitaessa asetettujen mahdollisten seuraamusten ankaruuden on oltava 
oikeassa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen ja jäsenen hierarkkiseen asemaan. Jäsenen 
käyttäytymisestä riippuen voidaan soveltaa yhtä tai useampaa seuraavista seuraamuksista:

KIRJALLINEN 
VAROITUS

OIKEUDEN KORVAUKSIIN 
PIDÄTTÄMINEN 
VÄLIAIKAISESTI

VÄLIAIKAINEN KIELTO 
OSALLISTUA ETSK:N 

TOIMINTAAN

Eettinen toimikunta:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

VÄLIAIKAINEN PIDÄTTÄMINEN 
VASTUUTEHTÄVÄSTÄ, JOSSA 

JÄSEN TOIMII ETSK:SSA

NEUVOSTOLLE 
ESITETTÄVÄ PYYNTÖ 
LOPETTAA JÄSENEN 

JÄSENYYS KOMITEASSA

https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx


17

Edellä mainittujen seuraamusten lisäksi voidaan soveltaa seuraavia toimenpiteitä:

Jäsentä vaaditaan ryhtymään toimiin tilanteensa mukauttamiseksi sääntöjen 
mukaiseksi.

Jäsentä vaaditaan esittämään henkilökohtainen anteeksipyyntö (yksityisesti 
tietylle henkilölle tai julkisesti täysistunnossa).

Jäsentä vaaditaan korjaamaan, hyvittämään tai korvaamaan aiheutuneet 
vahingot.
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NEUVOJA ONGELMALLISTEN HENKILÖSUHTEIDEN VARALTA

Jos tietyntyyppinen käyttäytyminen tuntuu epäasialliselta tai kiusalliselta, tehkää 
asia selväksi reagoimalla välittömästi näiden tekojen tekijään ja asettamalla rajat 
kohteliaasti mutta tiukasti.

Jos tämä ei-toivottu käyttäytyminen jatkuu, alkakaa merkitä ylös kirjallisesti kaikki 
asiaan liittyvät tapaukset.

Varmistakaa aina, että paikalla on todistajia, jos henkilö käyttäytyy 
epäasianmukaisesti. Älkää koskaan jääkö yksin asianomaisen henkilön kanssa. 
Jättäkää ovet auki, jos näin tapahtuu.

Älkää epäröikö ottaa yhteyttä henkilöstöosastoon neuvojen kysymiseksi.
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Käytettävissä on useita työkaluja, joista voi olla apua: 

ETSK järjestää jäsenille koulutuskursseja ihmisarvosta ja kunnioituksesta 
työpaikalla. Koulutusyksikkö tarjoaa näitä kursseja useita kertoja vuodessa.
Yhteydenotot: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Eettinen toimikunta seuraa ETSK:n jäsenten käytännesääntöjen soveltamista. Voitte 
osoittaa mahdolliset valitukset eettiselle toimikunnalle:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Voitte ottaa yhteyttä myös seuraaviin tahoihin:

ETSK:n puheenjohtaja: president.eesc@eesc.europa.eu

Jäsenten neuvontapiste:
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

ETSK:n henkilöstö- ja varainhoitoasioiden osaston johtaja:
hrf-management@eesc.europa.eu

ETSK:n sisäinen oikeusasiamies (toimi on perusteilla)

ETSK:n kvestorit: questeurs-cese@eesc.europa.eu

ETSK:n terveysyksikkö: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Lisäksi voitte ottaa yhteyttä Euroopan petostentorjuntavirastoon (OLAF):
Euroopan petostentorjuntavirasto | Euroopan komissio (europa.eu)

Lisätietoja on saatavilla jäsenportaalissa osoitteessa:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx

mailto:FormationsCESE@eesc.europa.eu
mailto:advisorycommittee%40eesc.europa.eu?subject=
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