
 

 

 

 
 
 
 
 
 
20.12.2022 / Tervetuloa Fingon vaikuttamistyön uutiskirjeen pariin! 
 
Fingo kertoo näissä, noin neljä kertaa vuodessa lähetettävissä uutiskirjeissä ajankohtaisesta 
vaikuttamistyöstään, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Uutiskirjeen julkaisun ohella Fingo 
järjestää vaikuttamistyön ajankohtaiskatsausten tapaamisia, joihin jäsenjärjestöt voivat tulla kuulemaan ja 
keskustelemaan ajankohtaisia asioista ja suunnittelemaan yhdessä tehtävää vaikuttamistyötä. Kaikki kirjeet 
löytyvät myös Fingon nettisivuilta.  
 
Uutiskirjeen sisältö: 

• Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä 

• Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 

• Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia 

• Menneitä tilaisuuksia ja tapahtumia 
• Fingon lausuntoja, kannanottoja ja kirjeitä päättäjille 

 
**** 

Nostoja Fingon vaikuttamistyöstä  
 

• Fingon vaalivaikuttaminen on edennyt kaikilla raiteilla. Kahdeksan puolueen eduskuntaryhmiä ja/tai 
puoluetoimiston väkeä on tavattu eri kokoonpanoilla, mukaan lukien jäsenjärjestöjen kanssa. 
Tapaamisten lisäksi suunnitteilla on eduskunnan globaaliryhmän kanssa järjestettävä puolueiden 
kestävää kehitystä koskeva tilaisuus helmikuussa. Myös toimittajien kanssa on käyty 
taustakeskusteluja, joissa on tuotu esiin tarvetta ja näkökulmia kestävän kehityksen aiheiden 
nostamiseen julkiseen keskusteluun. Vaalikampanjan sekä kampanjamateriaalien suunnittelu ja 
työstäminen on edennyt. Fingo on myös mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjassa, joka 
lanseerataan 17.1. Lisäksi suunnitelmat vaalikampanjaa edeltävän, kampanjointia tukevan some-
aloitteen osalta ovat valmistumassa. Seuraava vaalityön jäsentapaaminen järjestetään tammi-
helmikuussa. Painopisteenä on kehitysyhteistyön käytännön esimerkit ja kampanja-asiat. Miten 
parhaiten kerromme päättäjille ja julkisuuteen kehitysyhteistyön kiinnostavia ja innostavia tarinoita, 
tuloksia ja tarpeita? Miten toteutamme yhdessä kampanjaa, kun vaalikeskustelut lähtevät vauhtiin? 
Fingon vaalivaikuttamiseen pääsee osallistumaan myös liittymällä Teams-kanavalle, jossa on saatavilla 
yhteisiä materiaaleja vaalivaikuttamisen tueksi. Ilmoittautua voi Outi Hakkaraiselle 
(outi.hakkarainen@fingo.fi). Vaalivaikuttamisesta lisätietoa Silla Ristimäeltä (silla.ristimaki@fingo.fi) ja 
Ilmari Nalbantoglulta (ilmari.nalbantoglu@fingo.fi). 

 

• Parliamentary elections campaigning keeps up the momentum. Meetings have been held with 
decision-makers and policy makers representing eight political parties. Similarly, discussions have been 
organised with journalists to encourage public discussion on sustainable development. Plans for the 
elections campaign, and a social media campaign that will precede this, are being finalised. In addition, 
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Fingo is also a part of the Oikeudenmukainen siirtymä nyt! – campaign together with over 60 other 
organisations, it will be launched 17th January. You can find out more information by joining our teams-
channels – to do so please email Outi Hakkarainen, outi.hakkarainen@fingo.fi. For more information or 
to share ideas about campaigning please contact Silla Ristimäki (silla.ristimaki@fingo.fi) or Ilmari 
Nalbantoglu (ilmari.nalbantoglu@fingo.fi). 
 

• Fingon ilmastoasiantuntija ja viestinnän asiantuntija osallistuivat YK:n ilmastosopimuksen COP27-
kokoukseen Egyptin Sharm el Sheikh’issä 6-20.11.2022. ”Afrikkalainen” COP27 nostettiin Fingon 
yhdeksi syksyn vaikuttamisen kärkihankkeeksi. Tavoitteet mediavaikuttamisen (1), poliittisen 
vaikuttamisen (2) ja jäsenten kansainvälisen ilmastopoliittisen vaikuttamisen edistämiseksi (3) 
toteutuivat: (1) Fingon viestit ja jäsenet näkyivät valtavirtamediassa (mm. televisioesiintymisiä, yli 10 
uutisartikkelia, kolme radioesiintymistä, jne. – tarkempi listaus ja linkit alla); Fingo ja ilmastotyötä 
tekevät kehitysjärjestöt vaikuttivat valtavirtamedioiden raportoinnin sisältöihin nostaen kehittyvien 
maiden kansalaisyhteiskunnan viestejä, globaalin ilmasto-oikeudenmukaisuuden ajankohtaisia 
kysymyksiä yleiseen keskusteluun. (2) Fingo osallistui aktiivisesti Suomen COP27-delegaatioon, sen 
sisällä käytyihin keskusteluihin ja teki poliittista vaikuttamistyötä tuoden järjestöjen ja kehittyvien 
maiden kansalaisyhteiskunnan viestejä virkamiesten, kansanedustajien ja ministereiden tietoon. 
Fingonkin vaikuttamisen päätavoite, aikaansaada päätös kehittyvien maiden kokemien menetysten ja 
vahinkojen rahoittamiseksi, toteutui. Päätökseen vaikutti kansalaisyhteiskunnan systemaattinen 
lobbaus, tähän Fingo osallistui osana Climate Action Network-kattojärjestön vaikuttamistyötä. (3) Fingo 
järjesti pitkin kesää ja syksyä tilaisuuksia niin järjestöille kuin toimittajillekin, jakaen tietoa etenkin 
afrikkalaisten sopeutumistyötä tekevien järjestöjen ja Loss &Damage-työtä tekevien nuorisojärjestöjen 
työstä. Fingo järjesti myös ”Näin seuraat kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita”-tilaisuuden (materiaalit 
saa pyydettäessä) ja kokouksen jälkeisen COP-purkutilaisuuden, kalvot löytyvät täältä. Kiitos kaikille 
tilaisuuksiin osallistuneille! Lisätietoa Emilia Runebergilta (emilia.runeberg@fingo.fi).  
 

• Esimerkkejä mediaraportoinnista, joihin Fingoa COP27-kokoukseen liittyen haastateltiin: Yle, MTV3, 
Ylen Maailmanpolitiikan arkipäivää, Yle englanninkielinen uutisointi, Ylen Radio Suomen päivä, 
Maailma.net, Maaseudun tulevaisuus ja Aamulehti. Fingon omat uutiset ja mediassa julkaistut 
analyysit julkaistiin Turun Sanomissa; Hufvudstadsbladetissa; Maailman kuvalehdessä, myös tässä, ja 
Fingon sivuilla. Fingon ja järjestöjen tiedotteita: alkutiedote; ihmisoikeus-teemainen tiedote; loss & 
damage -teemainen tiedote. 
 

• Suomen kehityspolitiikan- ja yhteistyön tuloksia vuosilta 2019–2021 esittelevä tulosraportti 

julkaistiin 9. marraskuuta 2022. Ennen raportista eduskunnassa käytyä keskustelua, Fingo toimitti yli 

40 kansanedustajalle raportin viiteen keskeiseen johtopäätökseen liittyviä näkemyksiään. Fingon 

keskeisimmät suositukset tulosraportin löydöksien perusteella olivat, että: (1) Suomi sitoutuu 

noudattamaan kehityspoliittista ylivaalikautista selontekoa ja varmistaa, että kehityspoliittiset 

tavoitteet huomioidaan myös muilla hallinnonaloilla; (2) Suomi nostaa kehitysrahoituksen määrää ja 

kanavoi kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan 

kansainväliseen kehitysyhteistyöhön; ja (3) Suomi turvaa kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet ja edistää yhdenvertaista osallisuutta. Ks. Fingon kommentit 

tulosraportista eduskunnassa käytyyn keskusteluun twitteristä (@FingoFi 10.11.2022) 

 

• Euroopan tasolla hyväksyttiin globaalin kansalaiskasvatuksen julistus marraskuussa. Vaikutimme 
järjestöjoukolla aktiivisesti sen sisältöön.   
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• UNESCOssa valmistellaan uutta jäsenmaidenkin työtä ohjaavaa globaalin kansalaiskasvatuksen 
julistusta, ns. 1974-julistuksen päivitystä. Olemme toimittaneet kommentit ja osallistuneet aktiivisesti 
keskusteluun mm.  Euroopan ja Pohjois-Amerikan alueen ja temaattisessa monitorointiin liittyvissä 
konsultaatioissa. Lisätietoa Nora Forsbackalta (nora.forsbacka@fingo.fi).  

 

• Halvempia tilintarkastuspalveluja kollektiivisella tarjouskilpailulla? Tulojen vähentyminen ja 
kustannusten kasvu muodostavat haasteen järjestöjen toiminnalle. Osa kustannuksista syntyy 
pakollisista hallinnollisista velvoitteista. Yksi jäsenjärjestöistämme teki nousseiden tilintarkastuskulujen 
pohjalta aloitteen. Voisiko tilintarkastuspalveluita tarjoavia yrityksiä kilpailuttaa hakemalla edullisempia 
tarjouksia suuremmalla ostovolyymillä eli olisiko useampi jäsenjärjestö valmis harkitsemaan 
tilintarkastuspalveluiden hankintaa keskitetysti samalta tilintarkastusyhteisöltä? Fingolla ei ole 
kokemusta kattojärjestönä toimimisesta kollektiivikilpailutusten toteuttajana, eikä siten tiedä toimisiko 
suurempi ostovolyymi hintojen alentamisessa. Fingo on kysynyt jäsenistön kiinnostusta yhteiseen 
tarjouskilpailuun ja liki kymmenkunta on kertonut olevansa kiinnostunut. Fingo on myös saanut tietoa 
tilintarkastusyhteisöltä, että tilintarkastuspalveluiden hinnoittelussa on suuriakin eroja. Fingo toteuttaa 
alkuvuodesta koekilpailutuksen testatakseen, alentaisiko keskitetty tilintarkastuspalveluiden osto 
hintoja. Koekilpailutus ei velvoita siihen osallistujia sitoumuksiin. Se toteutettaisiin anonyymisti, 
käyttäen vain osallistavan järjestön antamia tietoja, jotka auttavat tilintarkastusyhtiöitä tekemään 
tarjouksensa. Mukana on toistaiseksi kolme jäsenjärjestöä, ja mukaan mahtuu vielä. Kerro 
kiinnostuksestasi viimeistään perjantaina 6.1.2023 ja/tai kysy lisää tietoja Timo Lappalaiselta, 050-317 
6700, timo.lappalainen@fingo.fi. 
 

• Fingon, Kirkon Ulkomaanavun ja Pelastaa Lasten mielipidekirjoitus julkaistiin 23.11. Helsingin 
Sanomissa: Suomen ei tule kääntää selkäänsä maailmalle - Mielipide | HS.fi.  

 

 
Kuulumisia kansainvälisistä verkostoista 
 

• CONCORD Vertaisoppimisfoorumin vuosittainen kokous (Learning and Exchange Forum) järjestettiin 
22.-23.11.2022 Brysselissä. Foorumin aiheena oli erityisesti kehitysavun dekolonisaatio ja 
tasavertaisemmat kumppanuudet avun vastaanottajamaiden järjestöjen kanssa. Työ jatkuu myös ensi 
vuonna. Lisätietoa: Silla Ristimäki (silla.ristimaki@fingo.fi).   
 

• CONCORD Alueelliset kumppanuudet – työryhmän strateginen kokous järjestettiin 24.11. Brysselissä. 
Yksi kokouksen pääteema oli kansalaisyhteiskuntaosallisuuden vakiinnuttaminen osaksi Euroopan 
Unionin ja Afrikan Unionin kumppanuutta. Eurooppalaiset ja afrikkalaiset kansalaisjärjestöt ovat 
syksyllä 2022 työstäneet ehdotustaan kansalaisyhteiskuntaosallisuuden mallista DG INTPAn kanssa 
sovitun aloitteen mukaisesti. Kokouksessa keskityttiin myös ensi vuoden toiminnan suunnitteluun. 
Temaattisesti ryhmä ehdottaa keskittymistä ruokaturvakysymyksiin ja pienviljelijöiden asemaan. 
Lisätietoa: Silla Ristimäki (silla.ristimaki@fingo.fi).   
 

• Kehitysrahoitus-, velka- ja vero-oikeudenmukaisuuskysymyksiä seuraava Eurodad-verkoston kanssa 
tehdään yhteistyötä erityisesti verovastuullisuuden parissa. Eurodad koordinoi Tax Justice Europe -
verkostoa (TJ-E), jonka kokoukseen marras-joulukuun vaihteessa osallistui Fingon kestävän talouden 
asiantuntija. Kokous päivitti verkoston tavoitteita ja toimintatapoja määrittävät dokumentit sekä kävi 
läpi laajan joukon vero-oikeudenmukaisuuden ajankohtaisia kansallisia, EU-tason ja kansainvälisiä 
asioita. Järjestöille tärkeän suuryritysten veroraportointia koskevan ns. CBCR-direktiivin (country-by-
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country-reporting) osalta vaikuttamista suunnataan kohti vuotta 2027, jolloin komissio arvioi 
direktiivin. Jäsenmaiden tulee tehdä kansalliset soveltamiset 22.6.2023 mennessä, mutta ei näytä, että 
monikaan olisi säätämässä direktiiviä kattavampaa lainsäädäntöä. Suomessa prosessi on hallituksen 
erimielisyyksien takia jäissä. Kansainvälisesti innostavin prosessi on YK:n roolin vahvistaminen globaalin 
veropolitiikan määrittämisessä, johon liittyen YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin 23.11. historiallinen 
päätöslauselma. TJ-E työstää tiekartan siitä, miten prosessin tulisi YK:n tasolla edetä sekä tuottaa 
kansanedustajille esitettäviä kysymyksiä globaalista veropolitiikasta, niin OECD:n kuin YK:n osalta. 
Eurodad ja Global Alliance for Tax Justice ovat julkaisseet 3/22 ehdotuksen YK:n alaisen 
verosopimuksen sisällöksi. Ehdimme pitää lyhyesti myös pohjoismaisen verkostomme (Nordic Alliance 
for Tax Justice) kokouksen ja sopia tapaamisesta keväälle Kööpenhaminaan. Lisätietoa: 
Outi.Hakkarainen@fingo.fi. 

 

• Fingo on mukana yli sadan kansalaisjärjestön ja ay-liiton ”Justice is Everybody’s Business” -
kampanjassa, joka lanseerattiin 5. syyskuuta (ks. Fingon uutinen) ja jatkuu siihen asti, että 
kolmikantaneuvottelut on saatu päätökseen (oletettavasti vuoden 2023 aikana). Järjestöjen toiveena 
on saada EU:lle vahva yritysvastuulaki, joka aidosti velvoittaa suuryritykset tarkastamaan 
investointejaan ja arvoketjujaan, jotta ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristövaikutukset voidaan 
tunnistaa ja ehkäistä; ja joka parantaa yritystoiminnan uhrien oikeussuojaa. Euroopan komission 
lakiehdotus (julki 2/2022) on tärkeä askel yritysvastuun vahvistamisessa, mutta siinä on merkittäviä 
heikkouksia. Kampanja kerää allekirjoituksia vetoomukseen, jossa on kymmenen vaatimusta EU-
päättäjille. Suomenkielisen vetoomustekstin voi allekirjoittaa täällä ja useilla muilla kielillä 
kampanjan nettisivuilla. Kaikki allekirjoitukset lasketaan yhteiseen kokonaismäärään. Euroopan 
unionin neuvosto käsitteli ehdotusta 1. joulukuuta (tietoa tässä twiittiketjussa). Euroopan parlamentin 
valiokunnat käsittelevät aloitetta parhaillaan, niiden päätösten pohjalta parlamentti äänestää 
kannastaan toukokuussa 2023. Kampanjassa järjestetään aika ajoin tempauksia, joihin myös Fingo 
somessa osallistuu. Kampanjaan voi edelleen liittyä mukaan. EU:n lainsäädäntö on myös Suomen 
kannalta erittäin tärkeä, kun hallitus ei ole viemässä ohjelmaansa kirjattua kansallista yritysvastuulakia 
maaliin asti, vaikka teetti sitä varten jo oikeudellisen selvityksen. Lisätietoa: Outi.Hakkarainen@fingo.fi.      
 

• CONCORD Eriarvoisuus ja Kestävä Talous -työryhmän syyskokous: 1) UNRISD esitteli uuden 
lippulaivaraporttinsa Crises of Inequality: Shifting Power to New Eco-Social Contract, jossa eriarvoisuus 
tunnistetaan nykyisen järjestelmän ominaisuutena, ei vikana. Se on myös epävakauden ja multi-kriisien 
ajuri, jota on välttämätöntä lähestyä uuden ilmasto-oikeudenmukaisuutta ajavan 
yhteiskuntasopimuksen kautta. 2) Social Economy Action Plan esittely ja huomio, että komissiolla ei 
vielä selkeitä säveliä raamin jalkauttamisesta ulkosuhteisiin ja tässä CONCORD näkee 

yhteistyömahdollisuuden 3) Beyond Growth –keskustelu jatkuu; ISE tulee järjestämään paneelin 
CONCORD:n osajärjestämässä Beyond Growth konferenssissa 15-17.5.2022. Lisätietoa: 
Eppu.Mikkonen@fingo.fi. 
 

• CONCORD Tasa-arvo -työryhmän syyskokous. järjestettiin 27.10.2022 Brysselissä. Pääteemoja olivat 
EU:n kolmannen tasa-arvon toimintasuunnitelman (Gender Action Plan III) seuranta sekä EU-vaaleihin 
valmistautuminen. Lisätietoa: Eppu.Mikkonen@fingo.fi. 
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Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia 
 

• Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan 
tilaisuus Euroopan neuvosto ja Suomen kansalaisyhteiskunta perjantaina 20.1. klo 8:15-
10:00. Ilmoittautuminen täällä. Lisätietoa: Rilli.Lappalainen@fingo.fi.  
 

• Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen perjantai 
klo 10–11 (heinä-elokuussa lomatauko) Fingon toimistolla/etänä ja kutsuu välillä mukaan vierailevia 
alustajia. Tapaamiset ovat avoimia myös muille kuin ryhmässä mukana oleville. Edellytyksenä ei ole 
aikaisempi vaikuttamis- ja/tai muu kokemus verokysymyksistä. Tavoitteena on sisällöllisesti oppia 
yhdessä ja etsiä veroihin liittyviä linkityksiä järjestöjen omien teemojen tiimoilta sekä tehdä sen 
pohjalta vaikuttamistyötä yhdessä sen mukaan, mihin osallistujilla on halua ja mahdollisuuksia. Mukaan 
voi tulla myös kevyellä sitoutumisella tai vaikka pääasiassa oppimaan veroasioista. Lisätietoa: 
Outi.Hakkarainen@fingo.fi.  

 

• CONCORDin ensimmäinen Equality Day maaliskuussa 2023. Tapahtuma painottaa eriarvoisuuden 
vähentämisen johdonmukaista valtavirtaistamista halki EU-politiikkojen. Lisätietoa: 
eppu.mikkonen@fingo.fi  
 

 

Menneitä tilaisuuksia ja tapahtumia 
 

• Fingo järjesti yhdessä Kriisikeskus CMC Finlandin kanssa keskusteluohjelman Kriisinhallinta NYT- 
tapahtumassa. ’Osallisuus: avain kestävään rauhaan’ -keskusteluohjelmaan osallistuneen Johannes 
Vierulan, FELM, sekä Elina Hakalan, Ihmisoikeuskeskus, ajatuksista voi lukea enemmän 
täältä. Ulkoministeriö on alustavasti päättänyt järjestää seuraavan Kriisinhallinta NYT-tapahtuman 
keväällä 2024.  
 

• Fingo järjesti COP27-kokouksessa kumppaneiden kanssa (Abilis, Suomen Lähetysseura ja Fida) 
sivutapahtuman vammaisinkluusiosta pohjoismaisessa paviljongissa. Sivutapahtuman ”Disability rights 
– disability in climate action” tallenne on nähtävissä täältä ja uutinen luettavissa täältä. Puhujien 
joukossa oli mm. sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen, YK:n sopeutumisjärjestön johtaja Mikko 
Ollikainen ja International Disability Alliance’n Elham Youssefian. Lisätietoa: Emilia.Runeberg@fingo.fi.  

 

• Fingo Talks Inequality -sarja alkoi 2.12. Sarja tuo näkyviin rakenteellisen sosiaalisen eriarvoisuuden 
kysymyksiä ja niiden purkamista kehityspolitiikassa. Tilaisuuksien keskiössä ovat jäsenjärjestöt, jotka 
tuovat esiin omaa osaamistaan ja ratkaisujaan eriarvoisuuden vähentämiseksi. Joulukuussa 
tapahtuman sisällöstä vastasi Vammaiskumppanuus, joka myönsi Vammaiset ja Kehitys –palkinnon 
Taksvärkki ry:lle. Sarja jatkuu helmikuussa. Lisätietoa: Eppu.Mikkonen@fingo.fi.  
 

• Verotus ja globaali oikeudenmukaisuus -työryhmän laajennettu tapaaminen 16.12. Globaalin 
veropolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä alusti Tax Justice Network African Chenai Mukumba ja Kjetil 
Abildsnes esitteli Norwegian Church Aidin selvitystä: ”A UN Tax Convention? Exploring the merits and 
feasibility of a new international convention on tax and financial transparency”. Lisätietoa 
Outi.Hakkarainen@fingo.fi   
 

  

https://forms.gle/WFhigDG4QR4mM1Uz7
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https://youtu.be/4-Pyop3NYD0
https://fingo.fi/ajankohtaista/uutiset/agency-and-authentic-inclusion-of-persons-with-disabilities-must-be-strengthen-in-climate-action-argues-panellists-at-cop27-side-event/
mailto:Emilia.Runeberg@fingo.fi
mailto:Eppu.Mikkonen@fingo.fi
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c1403acd5da84d39a120090004899173/report-un-tax-convention-final-nail-sept-2022-web.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c1403acd5da84d39a120090004899173/report-un-tax-convention-final-nail-sept-2022-web.pdf
mailto:Outi.Hakkarainen@fingo.fi


 

 

Fingon lausuntoja, kannanottoja ja kirjeitä päättäjille 
 

• Kansainvälinen järjestökirje YK jäsenmaille kansainvälistä veroyhteistyötä käsittelevän päätöslauselman 
edistämiseksi (15.12.2022).  

• Lausunto valtioneuvoston selontekoon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 
(14.10.2022). 
 

 

Lisää tietoa Fingon vaikuttamistyöstä saat Fingon verkkosivuilta  tai sosiaalisen median kanavistamme. 

Fingon asiantuntijoihin saa mielellään ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot löytyvät 

täältä. 

Vaikuttamistyön uutiskirje ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja siinä kerromme Fingon ajankohtaisesta 

vaikuttamistyöstä, tapahtumista ja osallistumismahdollisuuksista. Palautetta uutiskirjeestä voit lähettää Outille 

(outi.hakkarainen@fingo.fi).  

https://fingo.fi/wp-admin/post.php?post=91325&action=edit
https://fingo.fi/wp-admin/post.php?post=91325&action=edit
https://fingo.fi/wp-content/uploads/2022/12/Fingon-lausunto-kansalliseksi-ilmastonmuutokseen-sopeutumissuunnitelmaksi-2030.pdf
https://fingo.fi/
https://fingo.fi/yhteystiedot/
https://fingo.fi/yhteystiedot/
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