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1. Johdanto 
 

1.1 Tarkoitus 
 

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan eQ-konsernin emoyhtiön eQ Oyj:n (eQ tai yh-

tiö) sijoittajaviestinnän ja -suhteiden toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mu-

kaisesti yhtiö viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Yhtiö pyrkii varmis-

tamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytös-

sään olennainen ja riittävä tieto eQ:n osakkeiden arvon määrittämiseksi ja totuuden-

mukaisen kuvan saamiseksi yhtiöstä.  

Tämä tiedonantopolitiikka on hyväksytty eQ:n hallituksessa. Politiikka tarkastetaan 

määräajoin ja sitä muutetaan tarvittaessa.  

 

1.2 Soveltamisala 
 

Tätä periaatetta sovelletaan koko eQ-konsernissa. 

 

1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet  
 

eQ Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. eQ noudattaa tiedonantopolitii-

kassa Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Komission 

ja ESMA:n antamaa 2- ja 3-tason sääntelyä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Finanssi-

valvonnan ohjeita ja määräyksiä, sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 

eQ:n viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, johdonmukaisuus, tasapuoli-

suus ja luotettavuus. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on 

samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennainen ja riittävä tieto eQ:n osakkei-

den arvon määrittämiseksi. 

eQ:n viestinnän tavoitteena on antaa totuudenmukainen kuva yhtiöstä, sen toimin-

nasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Sisäpiiritieto julkistetaan 

pääomamarkkinoille ja muille keskeisille sidosryhmille samanaikaisesti ja mahdolli-

simman pian. Yhtiö viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asiois-

ta. 
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1.4 Viestinnän vastuualueet 
 

eQ:n toimitusjohtaja vastaa yhtiön sijoittajaviestinnästä. Viestinnän ja sijoittajasuhtei-

den hoitaminen on keskitetty yhtiön konsernihallintoon.  

eQ:n hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset sekä muut 

merkittävät pörssitiedotteet, kuten ylimmän johdon nimitysuutiset ja merkittävät yri-

tysostot. Muut pörssitiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja. Operatiivinen vastuu sijoitta-

javiestinnän toteuttamisesta ja laatimisesta on yhtiön konsernihallinnolla.  

Yhtiön toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antaa toimitusjohtaja tai siihen erik-

seen valtuutetut muut henkilöt. eQ ilmoittaa pörssi- ja lehdistötiedotteissa ne henkilöt, 

jotka antavat asianomaista tiedotetta koskevia lisätietoja.  

 

1.5 Tulkinnat ja poikkeamat 
 

Tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka antaa tar-

vittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta. 

 

1.6 Tiedonantovelvollisuus 
 

Tiedonantovelvollisuus muodostuu sisäpiiritiedon julkistamisesta, säännöllisestä tie-

donantovelvollisuudesta ja muusta tiedonantovelvollisuudesta. .  

Sisäpiiritietoa on luonteeltaan täsmällinen ja julkistamaton tieto, joka liittyy suoraan 

tai välillisesti yhteen tai useampaan listayhtiöön taikka yhteen tai useampaan rahoi-

tusvälineeseen. Tällaisella tiedolla olisi, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti huo-

mattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitus-

johdannaisten hintaan. Tieto on sisäpiirintietoa, kunnes se on julkistettu tai muutoin 

saatavissa markkinoilla. Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä kappaleessa 3.2. 

kuvatun mukaisesti. 

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista 

säännöllisesti tietoa tuloksensa kehityksestä. Yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus 

sekä osavuosikatsaukset kuuluvat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin. Näi-

den raporttien julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.  

Muulla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan muita pörssitiedotteilla julkaistavia tie-

toja kuten esimerkiksi rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuja, yhtiökokouskutsuja ja -

päätöksiä sekä tiedottamisaikataulua. Tämän lisäksi eQ antaa eri tavoilla edellä mai-
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nittua täydentävää sijoittajia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä 

tavalla.  

 

 

2. Tiedotteet ja taloudellinen raportointi 
 

2.1 Tilinpäätös, toimintakertomus ja vuosikertomus 
 

eQ laatii ja julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiötä koskevan lainsää-

dännön ja muiden säännösten mukaisesti. eQ laatii ja julkistaa IFRS -

konsernitilinpäätöksen lisäksi emoyhtiön FAS -tilinpäätöksen.  

Yhtiö julkaisee vuosittain viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päätty-

misestä edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan tilinpäätöstiedotteen. Tilinpäätös-

tiedotteessa julkaistaan konsernin ja sen liiketoimintasegmenttien tulokset ja talou-

dellista asemaa koskevat tiedot. Tilinpäätöksessä julkaistaan edellä mainittujen lisäk-

si emoyhtiö eQ Oyj:n tulosta ja taloudellista asemaa koskevat tiedot.  

Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, jolloin siihen sovel-

letaan samoja sisältövaatimuksia kuin kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta 

laadittaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedotteen raportointijakso kattaa neljän-

nen kvartaalin ohella koko tilikauden. Tilinpäätöstiedote sisältää tiedon myös ehdote-

tusta osakekohtaisesta osingosta, mikäli ehdotus on tehty.  

Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkistetaan osana yhtiön 

vuosikertomusta. eQ:n vuosikertomus julkaistaan vuosittain yhtiön internetsivustolla 

viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Vuosikertomus julkaistaan suomen 

ja englannin kielillä.  

Tilinpäätöksen julkaisun ja vahvistamisen jälkeen konserniin kuuluvien erillisyhtiöiden 

tilinpäätökset toimitetaan voimassa olevien säädösten mukaisesti viranomaisille, 

esim. Finanssivalvontaan ja kaupparekisteriin.  

 

2.2 Corporate Governance Statement 
 

eQ julkistaa osana yhtiön vuosikertomusta selvityksen edellisen vuoden hallinto- ja 

ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Tämä selvitys on laadittu 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen ja arvopaperimarkkinalain 
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säännösten mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan myös yh-

tiön internetsivuilla.   

 

2.3 Osavuosikatsaukset 
 

eQ julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksen, jossa tarkastellaan yhtiön liike-

toiminnan ja tuloksen kehitystä. Osavuosikatsauksissa julkaistaan konsernin ja sen 

liiketoimintasegmenttien tulokset ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Osa-

vuosikatsaus sisältää selostusosan ja taulukko-osan. Katsaukset sisältävät viimei-

simmän neljänneksen ja siihenastisen tilikauden luvut sekä tätä vastaavat vertailulu-

vut edelliseltä vuodelta.  

 

2.4 Tulevaisuudennäkymät  
 

eQ antaa toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöstiedotteen selostusosassa arvion 

konsernin näkymistä. eQ antaa esitettyjen tulevaisuuden näkymien yhteydessä sa-

nallisen tulosennusteen Varainhoito -segmentin tuloksesta edelliseen vuoteen tai 

vastaavaan toimintakauteen verrattuna. Corporate Finance- ja Sijoitukset -

segmenttien tulokset ovat paljolti riippuvaisia yhtiöstä riippumattomista tekijöistä, 

minkä takia näiden segmenttien liiketulos voi vaihdella merkittävästi ja on vaikeasti 

ennakoitavissa. Tämän vuoksi eQ ei anna tulosohjausta Corporate Finance- ja Sijoi-

tukset -segmenttien tuloksesta.  

Jos konsernin ennakoiduissa tulevaisuudennäkymissä tapahtuu sellainen muutos, 

joka olennaisesti poikkeaa aikaisemmin annetusta tiedosta, yhtiö korjaa annettua nä-

kymää. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti enna-

koinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätel-

lä.  

 

2.5 Osakeomistusten muutokset 
 

Yhtiö julkistaa osakkeenomistajien liputusilmoitukset laissa määrättyjen omistusrajo-

jen saavuttamisesta tai alittamisesta. Lain mukaan osakeomistusten muutokset tulee 

ilmoittaa ja julkistaa, jos omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa (2/3) äänimäärästä tai yhtiön osakkei-

den kokonaismäärästä. Muutoksista ilmoitetaan pörssitiedotteella.  
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2.6 Taloudellisen tiedottamisen aikataulu 
 

eQ julkaisee vuosittain ennen kuluvan tilikauden päättymistä seuraavaa vuotta kos-

kevan taloudellisen tiedottamisen aikataulun, joka sisältää yhtiön tilinpäätöstiedot-

teen, vuosikertomuksen ja osavuosikatsausten julkistamisajankohdat. Samalla jul-

kaistaan tieto varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä. 

 

2.7 Pörssitiedotteet 
 

eQ julkistaa arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn ja muun asiaa koskevan oh-

jeistuksen mukaisesti sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. 

Pörssitiedotteita annetaan esimerkiksi seuraavista asioista:  

 hallituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouk-

sen päätökset,  

 toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten nimityk-

set sekä tilintarkastajan valinnat,  

 yritysostot, strategisesti tai muutoin tärkeät investoinnit, liiketoiminnan suun-

taamiset ja vastaavat, 

 merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lo-

pettamiset,  

 osakeannit,  

 merkittävät rahoitusjärjestelyt, 

 yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet ja muut oikeu-

denkäynnit tai viranomaisten toimenpiteet. 

 

2.8 Johdon liiketoimien tiedottaminen 
 

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan arvopaperin liikkeeseenlaskijan 

johtohenkilöt ja näiden lähipiiri ilmoittavat rahoitusvälineiden liiketoimet listayhtiölle ja 

Finanssivalvonnalle viimeistään 3 työpäivän kuluessa liiketoimesta. Ilmoitettavia liike-

toimia ovat esimerkiksi liikkeeseenlaskijan osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoisiin ra-

hoitusvälineisiin, niihin liittyviin johdannaisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liike-

toimet.  

Listayhtiön tulee julkistaa johdon ja lähipiirin antamat ilmoitukset pörssitiedotetta vas-

taavalla tavalla. eQ julkistaa kyseiset tiedot viipymättä ja viimeistään 3 työpäivän ku-

luessa liiketoimesta omana tiedoteluokkanaan (Johdon liiketoimet).  
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2.9 Lehdistötiedotteet 
 

eQ:n julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista konsernin liiketoimintaan liit-

tyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta 

joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa eri sidosryhmien 

keskuudessa.  

 

3. Toimintatavat ja viestintä 
 

3.1 Tiedotteiden jakaminen ja raportointikieli 
 

eQ:n konsernihallinto huolehtii pörssitiedotteiden jakamisesta Nasdaq Helsingille ja 

tiedotusvälineille sekä lehdistötiedotteiden jakamisesta tiedotusvälineille.  

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomi. Lähtökohtaisesti kaikki virallinen materiaali 

julkaistaan lisäksi englanninkielisenä. 

 

3.2 Tiedon julkistamisen lykkääminen 
 

Pääsääntöisesti tiedon julkistamisvelvollisuus syntyy heti kun tieto täyttää sisäpiiritie-

don kriteerit (MAR). Tällöin arvioidaan, täyttyvätkö julkistamisen lykkäämisen periaat-

teet. Julkistamisvelvollisuus ei kytkeydy päätöksien tekemiseen vaan sisäpiiritietoa 

voi olla myös neuvottelut ja valmistelut. eQ:ssa lykkäämispäätöksen tekee toimitus-

johtaja tai konsernin johtoryhmän jäsenet kaksi yhdessä ja päätökseen kirjataan, mil-

lä perusteella tiedon julkistamista on lykätty. Lykkäyksestä ilmoitetaan Finanssival-

vonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen. Sisäpiiritiedon arvioinnissa toimi-

taan eQ:n sisäisten tiedottamisperiaatteiden ja sisäpiiriohjeen mukaisesti. 

Tiedon julkistamista voidaan lykätä, jos: 

 välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut 

edut,  

 julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja 

 liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksel-

lisena. 
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Esimerkiksi käynnissä olevat neuvottelut, joissa välitön julkistaminen todennäköisesti 

vaarantaisi neuvottelujen lopputuloksen/toteutumisen tai tuotekehitys, jonka julkista-

minen todennäköisesti vaarantaisi tuotteen toteutumisen, ovat liikkeeseenlaskijan oi-

keutettuja etuja, joiden perusteella tiedon julkaisua voidaan lykätä.  

Jos luottamuksellisuutta ei pystytä enää takaamaan, sisäpiiritieto on julkistettava 

mahdollisimman pian. Sisäpiiritieto on julkistettava myös, jos markkinoilla liikkuu sel-

västi sisäpiiritietoon liittyvä huhu (riippumatta siitä, mistä huhu on peräisin), joka on 

riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei tiedon luottamuksellisuutta enää pystytä ta-

kaamaan.  

Tiedon julkistamista ei lykätä myöskään esimerkiksi, mikäli kyseessä oleva tieto poik-

keaa merkittävästi eQ:n aiemmin julkistamasta tiedosta (esim. tulosvaroitus) tai tieto 

on olennaisesti ristiriidassa markkinoilla vallitseviin odotuksiin, jotka perustuvat eQ:n 

aiemmin julkistamaan tietoon (sijoittajien perusteltu odotus).  

 

3.3 Hiljainen jakso  
 

eQ noudattaa niin sanottua hiljaisen jakson periaatetta 30 päivää ennen tulosjulkis-

tuksia. Tänä aikana eQ ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevai-

suudennäkymiin liittyviä kommentteja tai tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.  

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, eQ julkis-

taa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja 

tarpeen mukaan kommentoi kyseistä tapahtumaa. 

 

3.4 Sisäinen viestintä, sisäpiiriohjeistus ja suljettu ikkuna 
 

Konsernin tuloksesta kerrotaan koko henkilöstölle neljännesvuosittain tulosjulkistuk-

sen jälkeen. Julkistamatonta yhtiön osakkeen arvoon vaikuttavaa tietoa säännöllisesti 

saavien henkilöiden tulee kuulua  asianmukaiseen sisäpiirirekisteriin.  

Yhtiön hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, jossa on otettu huomioon kansallinen ja 

EU-tason sääntely, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohje sekä Finanssivalvonnan antama 

ohjeistus. Ohjeet ovat käytössä konsernin koko henkilökunnalle.  

Sisäpiirisääntöjen mukaan pysyvään sisäpiirirekisteriin kuuluvat henkilöt eivät saa 

käydä kauppaa yhtiön osakkeilla niin sanotun suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikku-

na alkaa 30 vuorokautta ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkista-

mista ja päätyy tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavana 

päivänä. Lisäksi eQ:lla on käytössään vastaava kaupankäyntikielto henkilöille, jotka 
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ovat osallisina eQ:n osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa 

tai muutoin kuuluvat yhtiön ns. tiedolliseen ytimeen (mm. liiketoimintojen vastuuhen-

kilöt ja talousraportointiin osallistuvat henkilöt). Pysyvään sisäpiirirekisteriin ja hanke-

rekisteriin merkittyjen henkilöiden kaupankäynti on kielletty hankkeen voimassaoloai-

kana.  

Sisäpiirikäytäntöjä on kuvattu tarkemmin yhtiön hallinnointiperiaatteissa, jotka ovat 

saatavilla yhtiön internetsivuilla.  

 

3.5 Internetsivusto 
 

eQ:n internetsivut ovat yhtiön pääviestintäväline. Internetsivut ovat tasapuolisesti 

kaikkien sijoittajien saatavilla. Yhtiön tavoitteena on tarjota sivuilla luotettavaa ja ajan-

tasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä ja sen 

konsernista sekä yhtiön arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista. 

Internetsivuille sisältyy yhtiön sijoittajaviestintään tarkoitettu osio, jossa annetaan tie-

toa muun muassa yhtiön avainluvuista, osakkeesta ja osakkeenomistajista sekä hal-

linnointiin liittyvistä asioista. Yhtiön julkistamat pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit 

ovat sijoittajien saatavilla yhtiön internetsivuilla. Kaikki yhtiön julkaisemat tiedotteet 

ovat saatavilla internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan niiden julkistamisesta. 

Taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan.  

 

3.6 Yhtiökokous  
 

Yhtiökokous on ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön 

ohjaukseen ja valvontaan. Tilikauden aikana järjestetään yhtiön varsinainen yhtiöko-

kous maalis-toukokuussa, sekä ylimääräisiä yhtiökokouksia tarpeen mukaan. Tavoit-

teena on, että yhtiön osakkeenomistajat voivat mahdollisimman laajasti osallistua 

päätöksentekoon yhtiökokouksessa.  

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteena ilmoituksen varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellus-

ta päivämäärästä taloudellisen tiedottamisen aikataulua koskevan tiedotteen yhtey-

dessä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena vii-

meistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle 

esitettävät asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien 

nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiö-

kokouksessa tehdyistä päätöksistä annetaan yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedote. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla 

viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. eQ:n konsernihallinto huolehtii 
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kokoukseen liittyvien pörssitiedotteiden laatimisesta ja jakelusta sekä tietojen ylläpi-

dosta internetsivuilla.  

 

3.7 Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset 
 

Yhtiö pyrkii vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä mahdollisiin sijoittajien, analyyti-

koiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhtiö tapaa tarvittaessa 

pääomamarkkinoiden ja median edustajia. Toimitusjohtaja hoitaa keskitetysti yhtey-

denpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Keskustelut perustuvat jo julkistettuihin 

tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille uutta, yhtiön 

osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.  

 

3.8 Huhut ja tietovuodot 
 

Yhtiö ei lähtökohtaisesti kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehi-

tystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai 

selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. eQ julkaisee sisäpiiritiedon, jos markki-

noilla liikkuu selvästi sisäpiiritietoon liittyvä huhu (riippumatta siitä, mistä huhu on pe-

räisin), joka on riittävän täsmällinen osoittamaan, ettei tiedon luottamuksellisuutta 

pystytä takaamaan.  

Mikäli yhtiötä koskevaa julkistamatonta tietoa on tahattomasti annettu rajatulle yhtiön 

sisäpiiriin kuulumattomalle piirille, yhtiö tiedottaa asiasta noudattaen käytäntöä, jota 

tavanomaisesti sovelletaan olennaisen tiedon julkistamiseen. Toimitusjohtaja tekee 

tällöin lopullisen päätöksen tiedon julkaisemisesta. 

 

3.9 Viestintä poikkeustilanteissa 
 

Poikkeus- tai kriisitilanteen sattuessa yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja nimeää, tilan-

teen laajuudesta ja luonteesta riippuen, kriisinhallintaryhmän hoitamaan tilannetta ja 

tiedotusta. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että oikeat henkilöt ovat median ja muiden si-

dosryhmien tavoitettavissa myös poikkeus- ja kriisitilanteissa.  

 


