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Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö

ESG kirjainyhdistelmänä voi tuntua melko etäiseltä ja vastuullinen
sijoittaminen konseptina hyvin teoreettiselta, joita on haastavaa tuoda
näkyväksi käytännön liiketoiminnan tasolla. Kun tarkastelemme
vastuullista liiketoimintaa hieman tarkemmin, huomaamme, että siihen
sisältyy moniuloitteisia näkökulmia; strategiselta tasolta pieniin
operatiivisen tason toimintoihin sekä kulttuuriin ja eettisyyteen.
Parhaimmillaan vastuullisuus on nivoutunut niin tiiviisti yrityksen tapaan
toimia, että on vaikeaa eristää liiketoiminnan kontekstista erillisiä
vastuullisuustoimintoja.

Tässä raportissa tuomme esille kohdeyritystemme hienoa
vastuullisuustyötä. Tavat, joilla vastuullisuus näkyy kunkin
kohdeyrityksen toiminnassa ovat ainutlaatuisia ja yrityskohtaisten
esimerkkien kautta pyrimme tuomaan esiin vastuullisuuden laajan kirjon
kohdeyrityksissämme. Vastuullinen liiketoiminta on pitkän työn tulosta ja
on selvää, että työ kohti vastuullisuutta jatkuu yhdessä yritysten kanssa.
Tämä raportti tarjoaa tilannekuvan, missä olemme tällä hetkellä ja miten
ympäristö-, sosiaaliset ja hyvän hallinnon asiat (ESG) ovat sisällytetty
kohdeyritystemme arvonluontiin.

”Muutoksen kautta tapahtuva kasvu
edellyttää ESG:tä”

MB Rahastot sijoittaa yrityksiin, joissa näemme potentiaalia muutoksen
kautta tapahtuvaan kasvuun. Kestävät kasvunäkymät,
muuntautumiskykyinen liiketoimintamalli sekä yrittäjähenkinen johto
ovat avaintekijöitä muutoksen kautta tapahtuvan kasvun
saavuttamisessa. Tämän hetkisessä liiketoimintaympäristössä yritykset
kohtaavat kestävyyshaasteita, kuten ilmastonmuutos ja ilmaston
lämpeneminen, resurssien niukkuus, biodiversiteettikato, toimitusketjujen
läpinäkyvyyden haasteet, ihmisoikeuksien rikkominen, työolojen
laiminlyönti sekä epätasa-arvo, jotka voivat vaikuttaa yritysten
arvonluontiin. On selvää, että yritysten täytyy kehittyä ja uudistua nämä
kestävyyshaasteet huomioiden. MB:llä suhtaudumme huolellisesti ja
sitoudumme vastuullisuuden kehittämiseen sijoitustoiminnassamme.
ESG-asioiden integroinnin sekä MB:n vastuullisen sijoittamisen ja
omistajuuden tuloksena vastuullisuus on sisäänrakennettu
kohdeyritystemme kasvupolkuihin ja arvonluontiin. Olemme
vakuuttuneita, että muutoksen kautta tapahtuva kasvu ei ole mahdollista
ilman ESG-asioiden huomioimista.

Vastuullisena ja aktiivisena omistajana sijoitamme yrityksiin, jotka
täyttävät ESG-kriteerimme ja jotka osoittavat aitoa kulttuuria
vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tunnemme myös oman
vastuumme enemmistöomistajana ja sen myötä muutoksen kiihdyttäjänä
ja positiivisen vaikuttavuuden edistäjänä. Vastuullisuuden
lähestymistapamme mukaisesti keskitymme olennaisten ESG-asioiden
integroimiseen kohdeyritysten strategiaan, arvonluontiin ja
yrityskulttuuriin, mikä vahvistaa muutoksen kautta tapahtuvaa kasvua
yrityksissä. Omistusaikamme ajan arvioimme ja seuraamme jatkuvasti
yritysten liiketoiminnan vastuullisuuden edistymistä.

”ESG ei ole vain 
yhtiöiden arvon 
turvaamista vaan 
olennainen 
arvonluonnin ajuri”



MB Rahastojen lähestymistapa vastuullisuuteen

MB:n ESG-aktiviteetteja 

Vastuullisuus käytännössä –
Esimerkkejä kohdeyritysten vastuullisuustyöstä
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MB on sitoutunut sisällyttämään 
ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää 
hallintotapaa koskevat asiat (ESG-asiat) 
sijoitusstrategiaamme ja -prosesseihimme. 
Vastuullisen sijoittamisen käytäntömme ovat 
integroitu toimintamalliimme kattaen koko 
sijoitusprosessin vaiheet hankekehityksestä 
ja sijoitusvaiheesta läpi omistusajan ja 
irtautumiseen asti. Työ vastuullisen 
sijoittamisen parissa on jatkuvaa, ja olemme 
sitouttaneet resursseja toimintatapojemme 
pitkäjänteiseen kehittämiseen.  

Koemme, että konkreettinen vaikuttavuus 
ympäristöön ja yhteiskuntaan saadaan aikaan 
kohdeyritystemme toiminnan kautta. MB:n 
tavoitteena on aidosti sitouttaa yhtiöitä huomioimaan 
ESG-näkökulmia toiminnassaan ja saada aikaan 
pysyvää vaikuttavuutta valikoiduissa osa-alueissa. 
Taloudellisen tuloksen lisäksi jokainen kohdeyritys 
tuottaa ainutlaatuista vaikuttavuutta ympäristöön ja 
yhteiskuntaan, mitä enemmistöomistajana pyrimme 
edistämään ja viestimään sidosryhmillemme. Vaikka 
vaikuttavuus ei yksistään ole sijoitustoiminnan 
tavoite, koemme, että ympäristöllinen ja 
yhteiskunnallinen arvo kasvattavat myös taloudellista 
tulosta ja arvonluontia. 

Haluamme tuottaa sidosryhmillemme 
ajantasaista ja olennaista informaatiota niin 
omasta toiminnastamme kuin 
kohdeyrityksistämme. Raportoimme 
sijoittajillemme vuosittain ESG-asioista ja 
kehityksestä sekä välittömästi ESG-asioihin 
liittyvien merkittävien tapahtumien tai 
rikkomusten sattuessa. Koskien oman 
toimintamme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 
Pääomasijoittajat ry (FVCA) on laatinut 
suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden 
edistämiseksi pääomisjoitustoimialalla. MB 
noudattaa Pääomasijoittajat ry:n antamia 
suosituksia.

Sijoitusstrategiamme mukaisesti MB sijoittaa laadukkaisiin yrityksiin,
joilla on vahva kasvupotentiaali ja kykyä kehittää asemaansa
markkinoilla. MB:llä uskomme, että yritykset, jotka arvioivat ESG-
teemoihin liittyviä riskejä sekä tunnistavat ESG-teemoista nousevia
liiketoimintamahdollisuuksia, ovat kestävämpiä ja menestyvät paremmin
nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. MB:n vastuullisen
omistajan ajattelutapa mahdollistaa yhteistyön laadukkaiden yritysten
kanssa sekä pitkäjänteisen kestävää arvoa tuottavan sijoitustoiminnan.

MB:n johdonmukainen lähestymistapa vastuullisuuteen asettaa
vastuullisuustyöllemme sekä -viestinnälle selkeät raamit.
Lähestymistavassamme on huomioitu tärkeimpien sidosryhmiemme
odotuksia vastuullisuudesta, mikä auttaa meitä allokoimaan omia
resurssejamme sekä toimenpiteitä olennaisiin ESG-asioihin. MB:n
vastuullisuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat Vastuullinen
sijoittaminen, Vaikuttavuus sekä Avoimuus ja läpinäkyvyys. Olemme
sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen, edistämme positiivista
vaikuttavuutta kohdeyritystemme toiminnan kautta sekä olemme
viestinnässämme avoimia ja läpinäkyviä.

Lue lisää MB:n vastuullisesta 
sijoittamisesta sivuilta 6 – 13.

Lue lisää kohdeyritystemme 
vastuullisuustyöstä sivuilta 14 – 23.
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1. Sitoutuminen vastuulliseen sijoittamiseen
MB:n vastuullisen sijoittamisen prosessi perustuu YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteisiin (PRI) ja se kattaa päätöksenteko- ja
omistajuuskäytäntöjä, joita sovellamme sijoitustoimintamme eri
vaiheissa. Olemme sitoutuneet seuraaviin kuuteen PRI-periaatteeseen:

• Liitämme ESG-asiat osaksi sijoitusanalyysiä ja sijoitusten
päätöksentekoprosesseja.

• Toimimme aktiivisena omistajana ja sisällytämme ESG-
asiat omistajapolitiikkoihimme ja -käytäntöihimme.

• Edistämme sijoituskohteiden asianmukaista ESG-asioihin
liittyvää raportointia.

• Edistämme vastuullisen sijoittamisen periaatteiden
omaksumista ja käyttöönottoa sijoitustoimialalla.

• Toimimme yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden edistämiseksi.

• Raportoimme toimistamme ja edistymisestämme
vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönotossa.

MB Rahastojen Vastuullisen Sijoittamisen ja Omistajuuden Politiikkaa
sovelletaan MB:n jokaiseen pääomarahastoon (kunkin rahaston
sopimukset huomioiden), ja se kattaa päätöksenteko- ja
omistajuuskäytäntöjä, joita sovellamme läpi koko sijoitusprosessin
hankekehityksestä ja sijoituksen toteuttamisesta läpi omistusajan ja
irtautumiseen asti. Politiikka kuvaa MB:n lähestymistavan
vastuullisuuteen sekä prosesseja ja käytäntöjä liittyen vastuulliseen
sijoittamiseen ja omistajuuskäytäntöihin. Lisäksi Politiikka kuvaa
kestävyysriskien huomioonottamisen toimintaperiaatteet sijoituksia
koskevassa päätöksentekoprosessissa EU asetuksen 2019/2088

’kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla’
mukaisesti.

MB Rahastojen Vastuullisen Sijoittamisen ja Omistajuuden Politiikka
arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa. Politiikan hyväksyy
jokaisen MB:n pääomarahaston osalta kyseisen vaihtoehtorahaston
hoitajan hallitus tai sijoituskomitea. MB:n sijoitustiimin jäsenet
yhteistyössä vastuullisuus- ja viestintäpäällikön kanssa ovat vastuussa
vastuullisuusnäkökohtien huomioimisesta läpi koko sijoitusprosessin.

MB on sisällyttänyt vastuullisen sijoittamisen käytännöt myös sisäisiin
hallinnointiohjeisiin, joiden mukaan ESG-asiat huomioidaan
systemaattisesti koko sijoitusprosessin ajan kattaen hankekäsittelyn, due
diligence -selvityksen, sijoitusvaiheen, omistajuusajan sekä irtautumisen.
MB on Finsifin (Finland’s Sustainable Investment Forum) jäsen. Finsif on
organisaatio, joka edistää vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä
Suomessa.

2. ESG Due Diligence
Kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien arviointi on sisällytetty osaksi
hankekehitystä sekä sijoitusanalyysiä, jotta tunnistamme potentiaaliseen
sijoituskohteeseen kohdistuvia kestävyysriskejä sekä sijoituskohteita,
joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä arvoa
luovia kestävyysmahdollisuuksia. Toteutamme ESG Due Diligence
-selvityksen (’ESG DD’) itsenäisenä DD-projektina jokaiselle
sijoitusmahdollisuudelle, joka yltää DD-vaiheeseen, arvioidaksemme
sijoituskohteeseen ja sen toimialaan kohdistuvia ESG-riskejä ja
-mahdollisuuksia tarkemmalla tasolla. 7



ESG Due Diligence -selvityksessä painopiste on sijoituskohteen ja sen
liiketoimintaan kohdistuvien olennaisten ESG-teemojen ymmärtämisessä;
esimerkiksi sijoituskohteen toimintaympäristöön, liiketoimintamalliin ja
arvonluontiin sisältyvät kestävyysriskit ja -mahdollisuudet, joilla on myös
taloudellinen vaikutus. Lisäksi teemme ja raportoimme kestävyysriskeihin
ja -mahdollisuuksiin liittyvien todennäköisten vaikutusten arviointia
sisältäen suositukset riskien pienentämiseksi. ESG DD-selvityksen avulla
pystymme syventämään ymmärrystämme sekä arvioimaan
sijoituskohteen suoriutumista olennaisissa ESG-teemoissa sekä ESG-
asioiden johtamisen laatua ja tehokkuutta.

ESG DD-selvityksessä käydään läpi sijoituskohteen keskeisiä asiakirjoja
ja dokumentaatiota, tutustutaan sijoituskohteen toimialaan erityisesti
liittyviin ESG-asioihin ja parhaisiin käytäntöihin sekä keskustellaan
yrityksen johdon kanssa. ESG DD-selvityksessä soveltamamme
tietokyselyt ja raportointimenetelmät perustuvat saatavilla oleviin
tunnettuihin ESG-standardeihin ja raportointiviitekehyksiin, kuten Invest
Europen tarjoama ESG DD-kysymyslista ja SASB:n (Sustainability
Accounting Standards Board) toimialastandardit, joita täydennämme
sijoituskohteen toimialaan liittyvillä käytännöillä sekä kokemuksellamme
aiemmista ESG DD-selvityksistä.

ESG due diligence -selvityksessä esiin nousseet havainnot ja
johtopäätökset huomioidaan sijoituskohteen liiketoimintasuunnitelmassa
ja strategiassa heti MB:n omistusajan alusta alkaen. Jos ESG DD-
selvityksessä tunnistetaan merkittävä ESG-poikkeama, laaditaan
toimintasuunnitelma poikkeaman korjaamiseksi hyväksyttävälle tasolle
MB:n omistusaikana. Lisäksi vakavan ESG-laiminlyönnin tai merkittävän
negatiivisen ESG-asian ilmetessä, jota ei ole mahdollista korjata MB:n
omistusajan aikana, sijoitusprosessin jatko arvioidaan huolellisesti ja
keskeytetään tarvittaessa. Kuten muissakin liiketoiminnan osa-alueissa,

MB toimii tiiviissä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa ESG-
johtamisjärjestelmien kehittämisessä ja siten kasvattaa yrityksen
liiketoiminnan arvoa.

Jokaiseen sijoitushankkeeseen nimetyt MB:n hanketiimin jäsenet
vastuullisuus- ja viestintäpäällikön tukemana ovat ensisijaisesti vastuussa
olennaisten ESG-asioiden sisällyttämisestä osaksi sijoitusanalyysiä ja
sijoituksen päätöksentekoprosessia. Sijoitushankkeesta vastaava partneri
vastaa myös siitä, että kestävyysriskien vaikutusarvioinnin tulokset
sisällytetään päätöksentekoprosessiin. MB:n omistusajan alussa MB
esittelee kohdeyrityksen johtotiimille MB:n Vastuullisen Sijoittamisen ja
Omistajuuden Politiikan sekä lähestymistavan ja odotukset
vastuullisuuteen liittyen.

3. MB:n aktiivinen omistajuus
MB:n perusperiaatteet aktiivisena omistajana ovat luottamukseen
perustuva kumppanuus sekä tuloksellinen yhteistyö kohdeyrityksen
johdon kanssa. MB:n tavoitteena on edistää kohdeyritysten kestävää
liiketoimintaa ja kasvua vahvistamalla yritysten sitoutumista ESG-asioiden
johtamisen kehittämiseen. Yritysten resurssit sekä kehitysvaiheet ESG-
asioissa vaihtelevat ja sen myötä myös MB:n osallistuminen yritysten ESG-
asioiden edistämiseen.

Kohdeyritysten arvonluonnin näkökulmasta tärkeät ESG-asiat
sisällytetään strategiatyöhön heti sijoituskauden alussa, kun MB yhdessä
johdon kanssa valmistelee liiketoimintasuunnitelman. MB:n aktiivisen
omistajuuden prosessien ja käytäntöjen avulla tuemme ja sitoutamme
kohdeyrityksiä vastuullisuushankkeiden ja toimenpiteiden
toteuttamisessa; esimerkiksi varmistamme yrityksen johdon sitoutumisen
kestävän liiketoiminnan kehittämiseen, tuemme yrityskohtaisten
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4. Seuranta
Kohdeyritysten vastuullisuustyön edistymistä ja ESG-asioiden tuloksia
seurataan säännöllisesti yritysten hallituksissa. ESG-asiat ovat
tyypillisesti sisällytetty hallitusten vuosikelloihin. Seurannan rytmiin
vaikuttaa mm. mittareiden mittausjaksot ja käynnissä olevat ESG-
projektit sekä yrityksen koko, toimiala ja liiketoimintamalli.

Kohdeyritykset raportoivat vuosittain vastuullisuustyönsä tuloksista
MB:lle. Olemme luoneet kohdeyrityksille vuosittaisen
vastuullisuuskyselyn, jonka avulla voimme seurata yhdenmukaisella
menetelmällä yritysten vastuullisuuden johtamista ja ESG-asioiden
kehittymistä. Vuosittaisen vastuullisuuskyselyn tavoitteena on saada
parempaa ymmärrystä kohdeyritysten vastuullisuustyöstä ja
vastuullisuuden johtamisesta, tukea yritysten vastuullisuustyön kehitystä
sekä seurata ESG-asioiden kehitystä myös rahastotasolla.

Olemme tunnistaneet kohdeyrityksissämme kehityskohteita
systemaattisempien ESG-raportointimenetelmien kehittämisessä. Sen
vuoksi kohdeyritysten ESG-mittarien ja tavoitteiden kehittäminen sekä
käyttöönotto on yksi tärkeä osa aktiivisen omistajuuden käytäntöjämme
ja yhtiöiden ESG-johtamisen kehittämisen edistämistä. Sitä mukaa kun
ESG-raportointijärjestelmät yrityksissä kehittyvät, pystymme
seuraamaan ja raportoimaan paremmin yritysten tulosten kehittymistä
määrätyissä ESG-teemoissa. Tällä hetkellä kohdeyritykset seuraavat
tyypillisesti ESG:hen liittyviä perustason mittareita, erityisesti
sosiaaliseen vastuuseen ja työntekijöihin liittyviä mittareita sekä joitakin
ymäpistömittareita, kuten ympäristötehokkuuteen liittyviä mittareita.
Lisäksi usealla kohdeyrityksellä on laadittu toimintasuunnitelma ESG-
mittareiden kehittämiselle.

olennaisten ESG-asioiden määrittämisessä sekä mittareiden ja
tavoitteiden asettamisessa, tuemme vastuullisuuden sisällyttämistä
osaksi yrityksen viestintää sekä varmistamme, että yrityksessä on
osoitettu riittävästi resursseja vastuullisuustyön kehittämiseen.

MB:n sijoitustiimin jäsenet työskentelevät yhdessä kohdeyritysten johdon
kanssa liiketoiminnan vastuullisuusasioissa koko MB:n omistusajan. Kuten
muillakin liiketoiminnan osa-alueilla, vastuunjako MB:n ja kohdeyritysten
johdon välillä on selkeästi määritetty. MB käynnistää ja edistää
vastuullisuushankkeita hallitustyön kautta ja yritysten johto on vastuussa
sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja käytäntöönpanosta.

MB:n aktiivisen omistajuuden ytimessä on tunnistaa kullekin
kohdeyritykselle olennaiset ESG-asiat ja kohentaa yritysten
suoriutumista ja johtamista näissä osa-alueisssa. Olennaisten ESG-
aiheiden tunnistamisessa hyödynnämme yleisesti tunnettuja ESG-
standardeja, -viitekehyksiä ja –ohjeistuksia, kuten SASB:n
toimialastandardit ja Nasdaqin vapaaehtoinen ESG-raportointiopas.
Esimerkiksi SASB:n ja Nasdaqin suosittelemat ESG-mittarit tuovat
laajuudeltaan ja sisällöltään hyvin esiin sellaisia ESG-asioita, jotka
koskettavat kohdeyritystemme liiketoimintaa sekä painottavat
taloudellisesti olennaisia ESG-asioita.

Kuten todettu, MB työskentelee aktiivisessa yhteistyössä kohdeyritysten
johdon kanssa ESG-hankkeiden ja -toimenpiteiden edistämisessä
esimerksi jakamalla parhaita käytäntöjä ja asiantuntemusta erilaisissa
liiketoiminnan vastuullisuusasioissa sekä tarjoamalla
verkostoitumismahdollisuuksia.
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Kohdeyritysten ajankohtaisia tärkeitä ESG-päivityksiä ja ESG-työn
tuloksia käsitellään säännöllisesti MB sisäisissä foorumeissa, kuten MB:n
sijoitustiimin kohdeyrityskatsausksissa. MB toteuttaa myös sisäisiä
selvityksiä, joilla tuetaan aktiivisen omistajuuden käytäntöjen
kehittämistä. MB:n seurantaa koskevissa toimenpiteissä painopiste on
kohdeyritysten ESG-johtamisjärjestelmien tehokkuuden ja laadun
arvioinnissa sekä valikoitujen ESG-mittareiden tulosten edistymisessä.

5. Raportointi
Kohdeyrityksiä koskevassa ESG-raportoinnissa keskitymme valikoituihin
olennaisiin ESG-aiheisiin ja pyrimme osoittamaan konkreettista
edistymistä näissä osa-alueissa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ESG-
raportointiamme ja käymme aktiivista dialogia rahaston sijoittajien
kanssa voidaksemme tuottaa hyödyllistä informaatiota ESG-asioista.
Seuraamme myös aktiivisesti vaikuttavuuden mittamisen menetelmien
kehittymistä.

6. ESG-asioiden kehitys exitissä
Irtautumisvaiheessa painopisteenä on tuoda esiin yrityksen saavuttamaa
kehitystä olennaisissa ESG-asioissa sekä ESG-asioiden johtamisessa,
mitkä vaikuttavat positiivisesti yrityksen arvon kehitykseen.
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• Lanseerasimme MB:n vuosittaisen 
vastuullisuuskyselyn kohdeyrityksille.

• Keväällä 2020, osallistuimme Upright 
Projectin tutkimuskonsortioon. 
Tutkimuskonsortioon osallistuminen oli 
meille yksi tapa lisätä ymmärrystä 
erilaisista vaikuttavuuden mittaamis-
menetelmistä. 

• Aktiivisessa omistajuudessa painopiste oli 
väliaikaisesti Covid-19 pandemian 
vaikutusten hoidossa. 

• Kohdeyritysten tukeminen niiden 
liiketoiminnan vastuullisuuden 
kehittämisessä yhteistyössä kohdeyritysten 
kanssa.

• Yhteenveto MB:n vastuullisuuskatsauksesta 
julkaistiin nettisivuillamme. Haluamme olla 
läpinäkyviä vastuullisen sijoittamisen 
prosessistamme ja edistää vastuullisen 
sijoittamisen kehitystä pääomasijoitus-
toimialalla. 

• Olemme aktiivisesti osallistuneet 
Pääomasijoittajat ry:n ESG-työryhmän 
kokouksiin läpi vuoden. Yksi vuoden 
tärkeimmistä teemoista on ollut EU:n 
kestävän rahoituksen regulaatio. 

• MB:n Vastuullisen Sijoittamisen ja 
Omistajuuden Politiikka päivitettiin ja 
julkaistiin MB:n nettisivuilla.

• Toteutimme MB:n vastuullisuuskyselyn 
kohdeyrityksille. Kyselyn avulla pystymme 
yhdenmukaisella menetelmällä 
seuraamaan yritysten ESG-työn kehitystä 
ja arvioimaan ESG-asioiden johtamista.

• ESG due diligence -selvitykset toteutettiin 
jokaiseen uuteen sijoituskohteeseemme –
LähiRahoitus, TietoAkseli ja Pyroll 
Pakkaukset

• Järjestimme virtuaalisen MB-päivän 
kohdeyritystemme avainhenkilöille

• MB:n Vastuullisuuskatsauksen julkaisu 
nettisivuillamme
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Toukokuussa 2021 MB Rahastot järjesti virtuaalisen MB-päivän kohdeyritysten
avainhenkilöille. Tapahtuman tarkoituksena oli tuoda yhteen MB:n tiimi sekä
kohdeyritysten avainhenkilöt inspiroivien keskusteluaiheiden verkostoitumisen
merkeissä. Tapahtuman teemana oli ‘muutos’, jota käsittelimme monesta eri
näkökulmasta kutsuvieraspuhujien puheenvuoroissa, MB:n tiimin
puheenvuoroissa sekä verkostoitumistuokioissa. Tapahtuma järjestettiin
yhteistyössä kohdeyrityksemme Tapauksen kanssa, joka auttoi erityisesti
tapahtuman suunnittelussa, lähetystekniikassa ja tuotannossa.

Tapahtumaan osallistui yli 70 osallistujaa 12 kohdeyrityksestä kolmesta eri
maasta – Suomesta, Ruotsista ja Virosta sekä MB:n tiimi. Inspiroivissa
paneelikeskustelussa sekä Key note –puheenvuorossa keskusteltiin muutoksen
nopeasta vauhdista liiketoiminnassa, kehittyvän muutoksen signaaleista
liiketoiminnassa sekä miten yritykset voivat rakentaa valmiuksia muutosten
kohtaamiseen. Virtuaalisissa kahvipöytäkeskusteluissa jatkoimme aiheiden
käsittelyä ja jaoimme kokemuksia viimeaikaisista ja ennakoiduista tulevista
muutoksista liiketoimnnassa. Tapahtuman aikana kuulimme myös
mielenkiintoisia kokemuksia MB:n entisten kohdeyritysten toimitusjohtajilta siitä
millainen matka heillä oli ollut MB:n kanssa ja mitä yrityksissä on tapahtunut
MB:n irtautumisen jälkeen.

Tapahtuma huipentui MB:n vuosittaisen Arvonluonti-palkintojen julkistamiseen.
Kolme avainhenkilöä MB:n kohdeyrityksistä palkittiin MB:n Arvonluonti
palkinnolla kunnianosoituksena erinomaisesta työstä ja panostuksesta
yrityksen arvon kasvattamisessa. Palkitut olivat Veli-Matti Nurminen
(Toimitusjohtaja, Pinja), Sofi Franzén (Chief Strategy Officer, TAPAUS) ja Kimmo
Kohvakka (FBB Business Unit and Sales Director, Kotkamills).
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(kaikki kohdeyritykset yhteensä)

(kaikki kohdeyritykset yhteensä)

(Sijoitukset tehty vuonna 2021, eivät sisälly yllä 
esitettyihin lukuihin)

* A-Katsastus Groupin 
irtautuminen toteutettiin 
helmikuussa 2021.  Lisäksi 
Makua Foodsin osalta 
toteutettiin osittainen 
irtautuminen huhtikuussa 
2021. Kotkamillsin 
irtautuminen allekirjoitettiin 
joulukuussa 2020.  

15



Deborassa vastuullisuus on integroitu osaksi päivittäistä
palvelutoimintaa. Toimimme sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä
auttajina, joten meillä on yhteiskunnallisesti tärkeä ja vaikuttava
rooli. Tarkoituksemme on laadukkaiden palvelujen avulla
mahdollistaa asiakkaillemme toimiva ja turvallinen arki asiakkaan
omassa kodissa.

Covid-19 pandemian aikana sekä julkiset että yksityiset sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottajat ovat joutuneet kovaan testiin. Olemme
onnistuneet tukemaan julkista terveydenhuoltoa mm. turvaamalla
asiakkaiden tarvitsemat palvelut keskeytyksettömästi ja
resursoimalla rokotuskampanjoita eri puolilla Suomea.

Vastuullisuus on muodostunut keskeiseksi kehittämiskohteeksi
vuodesta 2017, kun MB Rahastot tuli yhtiön pääomistajaksi.
Vastuullisuustyötä on sittemmin tehty yhteistyössä keskeisten
sidosryhmien kanssa ja se on keskeinen osa yhtiön strategiaa.

Keskeisiin vastuullisuusteemoihin sisältyy vastuu asiakkaista,
työntekijöistä, yhteisöstä, ja ympäristöstä, sekä vastuu
veronmaksajana ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana. Olemme
asettaneet vastuullisuustavoitteita kaikille näille osa-alueille.

Deboralla on tärkeä rooli suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksessä.
Tuottamalla vastuullisia ja vaikuttavia palveluita, pystymme vaikuttamaan ihmisten
elämäntilanteisiin, mahdollistamaan turvallinen kotona asuminen, edistämään heidän
hyvinvointiaan ja tuomaan iloa heidän arkeensa. Deboran toiminnassa
yhteiskunnallinen vaikuttavuus muodostuu pienistä arjen teoista, joita koko
henkilöstömme toteuttaa päivittäisissä asiakaskohtaamisissa. Tarkoituksemme on
tukea erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten itsenäistä ja omannäköistä
elämää.

Toimitusjohtaja, 
Debora

Odotamme vastuullisuustyön tulosten näkyvän
kokonaisvaltaisesti yhtiön
toimintaedellytyksien ja markkina-aseman
myönteisenä kehittymisenä, kasvavana
myyntinä ja parantuneena tuloksena.
Tarkoituksenamme on tuottaa hyviä
palvelukokemuksia sidosryhmillemme, olipa
kyseessä asiakas, työntekijä tai julkisen
sektorin organisaatio.
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Vastuullisuus on pysyvä osa identiteettiämme ja strategiaamme. Se ohjaa päivittäisiä valintojamme ja toimintaamme.

Vastuullisuus on tapa, jolla rakennamme tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa itsellemme sekä asiakkaillemme.

Huomioimme liiketoiminnassamme yhteiskunnallisen, ympäristö- ja taloudellisen vastuullisuuden osa-alueet. Lue lisää

Pinjan vastuullisuustyöstä vastuullisuusraportistamme: sustainability report 2020.

Pinjan palvelut ja ratkaisut mahdollistavat asiakkaillemme tehokkaamman toiminnan, parantavat heidän

liiketoimintansa vastuullisuutta ja edelleen auttavat hallitsemaan asiakkaidemme ympäristöjalanjälkeä. Autamme

asiakkaitamme esimerkiksi pienentämään energian ja resurssien kulutusta, hallitsemaan päästöjä, pidentämään

tuotantolaitteiden elinkaarta sekä parantamaan toimitusketjujen läpinäkyvyyttä. Ratkaisumme tuovat asiakkaillemme

myös positiivista yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta parantamalla turvallisuutta ja tehokkuutta.

Jätteen kertyminen on merkittävä ympäristöhaaste elintarviketeollisuudessa aiheuttaen myös
taloudellisia menetyksiä. Tästä johtuen toimialalla yleisesti tukeudutaan ennusteperusteiseen
tuotannonsuunnitteluun, mikä auttaa yrityksiä varmistamaan raaka-aineiden tehokkaan käytön
sekä varastojen optimoinnin.

Pinjan iPES tuotannonsuunnittelun ja toimitusketjun hallinnan järjestelmän avulla (iPes by Pinja)
Snellman-konserni onnistui vähentämään jätteiden määrää 25%:lla sekä optimoimaan
pakkasvaraston tarvetta yli 20%:lla. Tämän lisäksi Pinjan ratkaisujen avulla prosessin alkupäässä
raaka-ainetarpeita on pystytty optimoimaan Snellmanilla tarkemmin.

“Pakkasvarastoa on voitu 
vähentää yli 20% ja päiväyksistä 
johtuva hävikki on vähentynyt 
25%. Vastaavasti raaka-
ainetarpeita on voitu optimoida 
tarkemmin.”

https://www.pinja.com/wp-content/uploads/2021/05/pinja-csr-report-2020.pdf
https://www.pinja.com/en/industrial-digitalization/ipes/


Freebo AB:n johtotiimi mieltää vastuullisuuden osaksi
yrityksen liiketoiminnan ydintä, sillä he luotsaavat
yritystä, joka tarjoaa aurinkoenergiajärjestelmiä
kotitalouksille.

“Sitä me teemme, me tuomme kestävää kehitystä
yhteiskuntaan”, toteaa Mathias Abrahamsson,
toimitusjohtaja. “Mutta haluaisimme käyttää tämän
mahdollisuuden ja puhua . Toisinaan
moninaisuus unohdetaan vastuullisuudesta puhuttaessa,
mutta meille moninaisuuden huomioiminen on osa
strategiaamme. Strategiassamme, joka luotiin
yrityksemme hienon, vaikkakin vielä lyhyen, tarinan
alussa. Olemme vakuuttuneita, että moninaisuudella on
ollut merkittävä vaikutus onnistumiseen
liiketoiminnassamme.

“Tiedämme näyttöön perustuvien tutkimusten perusteella,
että moninaisuus johtaa menestyksekkäämpään
liiketoimintaan”, Mona Ewel, talousjohtaja, jatkaa.
”Erilaiset taustat ja kokemukset luovat itsestään laaja-
alaisemmin näkökulmia tiimin päätöksentekoon. Tämä on
erittäin selkeää, kun katsomme omaa johtoryhmäämme.
Haastamme toisiamme kunnioittavaan tapaan ja
kunnioittaen toistemme erilaisia taustoja ja kokemuksia.”

“Koska olen johtoryhmämme vanhin, voinen olla ainoa,
jonka sallitaan mainita ikä yhtenä tärkeänä tiimin
moninaisuuden osa-alueena”, toteaa Britt Salomonsson,
HR-johtaja, hymyillen. “Se tosiasia, että meidät on tuotu
yhteen eri osista maata ja olemme eri sukupuolen
edustajia sen lisäksi, että meillä on eri
työkokemustaustoja, tuovat energiaa keskusteluihimme.
Nämä keskustelut eivät aina ole niitä helpoimpia, mutta
kuitenkin ne ovat tuottoisimipia. Uskon, että olemme

aidosti kiinnostuneita toistemme näkökulmista ja se
auttaa meitä löytämään yhdessä parhaat toimintatavat
näkemysten risteyskohdissa.

“Priorisoimme lyhyitä etätapaamisia tiimin kanssa joka
maanantai ja luulen, että kukaan ei ole ikinä ollut poissa
kokouksesta”, kertoo Fredrik Rozen, COO. “Se on niin
tärkeää, että kaikki tiedämme, mitä tapahtuu. Erityisesti
sen vuoksi, että asumme eri puolilla maata ja olemme
nopeita päätöksenteossa. Olemmehan scale-up-yritys ja
olemme juuri päässeet käynnistysvaiheen yli. Arvioimme
kaikki kokouksemme”, Fredrik lisää. “Meidän täytyy
tietää, ettemme tapaa vain rutiinin vuoksi. Kokoustemme
täytyy edistää liiketoiminnan kehitystä.”
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“Kehityksestä puheenollen”, Piia Ringstad,
markkinointijohtaja, täydentää. “Meillä on yhä haasteita
luoda moninaisuutta yhdellä erityisellä osa-alueella, ja se
on sukupuolijakauma myyjien keskuudessa. Meillä ei vain
ole tarpeeksi naispuolisia hakijoita. Jatkossa
käsittelemme asiaa enemmän
’markkinointiorientoituneesti’. Teemme lyhyitä
videoklippejä naispuolisten myyjiemme kanssa, minkä
toivomme herättävän kiinnostusta naishakijoiden
keskuudessa ja toivotamme erityisesti heidän hakemukset
tervetulleeksi. Lisäämme myös naisten näkyvyyttä
mainoksissamme.“

Britt keskeyttää: “Kyllä! Markkinointi-ideoiden aktiivinen
käyttäminen rekrytointiprosessissa on oiva esimerkki
miten hyödymme moninaisuudestamme. Autamme
toisiamme, sillä jaamme saman tavoitteen – tehdä
Freebosta hyvin menestynyt yritys Pohjoismaissa.
Hyödynnämme eri osaamisalueitamme, jotta jatkuvasti
kehitämme liiketoimintaamme.“

Mathias vetää yhteen sanomalla: “Voita eilinen, yhdessä,
on yksi arvoistamme ja niin teemme joka päivä.“

Uskomme aidosti, että moninaisuus tekee parhaat
yritykset ja parhaat yritykset ovat varmasti niitä, jotka
ovat vastuullisia. Olemme täällä edistämässä
kestävämpää maailmaa ja teemme sen yhdessä.
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Raksystems luo hyvinvointia kiinteistöille, niiden omistajille
ja käyttäjille sekä ympäristölle. Nämä kolme osa-aluetta
ovat yrityksemme kulmakivet ja siksi myös
vastuullisuusperiaatteidemme keskiössä. Esittelyssämme
keskitymme Hyvinvoivaan ihmiseen, joka on jaettu niin
asiakkaittemme kuin henkilökuntammekin hyvinvointiin.

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa tyytyväisiä asiakkaita ja
menestyvän liiketoiminnan. Siksi olemme panostaneet
viime vuosina mm. OneRaks -tilaisuuksiin, joissa hiomme
yhteiset pelisäännöt niin esimiestyöskentelylle kuin koko
henkilökunnallekin. Tilaisuudet jatkuvat, sillä
organisaatiomme kasvaa ja työn tulee olla jatkuvaa, jotta
pääsemme tavoitteeseemme ollaksemme Pohjolan Paras -
joka päivä!

Jaamme Teamsissa sekä kuukausittain julkaistavassa
Group News -henkilöstölehdessämme toisillemme
positiivista palautetta ja tsemppiviestejä, vietämme
yhteisiä tiimipäiviä sekä pikkujouluja, virtuaalisia
kahvihetkiä unohtamatta. Yksi arvoistamme on Paras
palvelu. Tämä tarkoittaa niin asiakkaan kuin oman
työkaverinkin parasta palvelua jokapäiväisessä
työssämme; tuemme, autamme ja työskentelemme
yhdessä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tarjoamme työntekijöillemme mm. laajan
työterveyshuollon, vapaa-ajan vakuutuksen, tuemme
liikuntapalveluita ja luomme niitä yhteistyössä
henkilöstömme kanssa, sillä fyysinen ja henkinen
hyvinvointi vaikuttavat paljon jaksamiseemme sekä
tekemisemme laatuun. Kannustamme henkilökuntaamme
pitämään yllä ammattitaitoa ja jatkamaan opintojaan
työn ohella.

Työskentelemme kiinteistöjen kunnon parantamiseksi.
Hyvinvoiva kiinteistö edesauttaa sen käyttäjien terveyttä
ja viihtyvyyttä ja varmistaa omistajien taloudellisen
hyvinvoinnin. Panostamme henkilökohtaiseen
asiakaspalveluun niin asiantuntijatasolla kuin
asiakaspalvelussamme. Pyrimme vastaamaan asiakkaiden
kyselyihin nopealla tahdilla ja palvelemaan
monikanavaisesti. Luomme asiakasmateriaalimme
asiakasnäkökulmasta ja tarjoamme mm. laajalla
tarjonnalla maksuttomia koulutuksia tukeaksemme
asiakkaidemme ymmärrystä kiinteistöjen hyvinvoinnin
merkityksestä.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti
automaattisella asiakaspalautekyselyllä.
Työntekijöidemme työn mielekkyyttä ja työn merkitystä
mittaamme kvartaaleittain tuotetuilla kyselyillä. Vuoden
viimeinen kysely on laajempi työyhteisökysely.

Ihmisten hyvinvointi on lähellä sydäntämme. Haluamme, 
että sekä henkilökuntamme että asiakkaamme 
työskentelevät kanssamme mielellään. 
Asiakastyytyväisyydessä tavoitteenamme on 
asiakasuskollisuuden arvo NPS 60 ja henkilöstön 
suositusarvo eNPS 40. 

Haluamme työntekijöidemme tuntevan tekevänsä 
mielekästä työtä. Tavoitteenamme on saavuttaa työn 
relevanssiarvo vähintään 8 asteikolla 0-10.



Olemme Tapaus-konsernissa viimeisen puolen vuoden aikana
kasvattaneet merkittävästi ymmärrystä sekä aktiivisuutta ja
analysointia vastuullisuuteen liittyen. Olemme pitäneet
sisäisiä koulutuksia ja työpajoja sekä kartoittaneet
Tapauksen ja Eventyrin työntekijöiden tietoisuutta ja
sitoutumista vastuullisuustyöhön kyselyn muodossa. Olemme
saaneet työntekijöitä kiinnostumaan ja osallistumaan jo
tapahtumien suunnittelusta lähtien kohti parempia ratkaisuja
ja toteutuksia. Käytämme tapahtumien hiilijalanjälkilaskuria
jokaisessa asiakasprojektissamme. Sisällytämme
ilmastovaikutusten kompensoinnin jokaiseen tekemäämmme
tarjoukseen ja pidämme vastuullisuusnäkökulmia mukana
työskennellessämme asiakkaidemme kanssa koko projektin
matkan. Olemme saaneet valtavasti positiivista palautetta
laskuristamme ja se on toiminut hyvänä keskustelun
avauksena asiakkaiden ja kumppaneiden suuntaan myös
muiden vastuullisuusteemojen näkökulmasta. CO2-päästöt
ovat helposti mitattavia ja verrattavia, mutta haluamme, että
asiakkaamme näkevät vastuullisuuden laajemmin ja
rakentavat vastuullisia tapahtumia huomioiden muutkin
vastuullisuusnäkökulmat CO2-päästöjen lisäksi.

Näemme usein projektien matkalla kehityksen kaaren
suunnitelmasta toteutukseen. Pyrimme tunnistamaan miten
voimme tarjota parempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.
Uusien toimintatapojen ja ideoiden toteuttamiseen tarvitaan
kumppaneita ja toimittajia, joiden kanssa voimme yhdessä
toteuttaa entistä kestävämpiä ratkaisuja. Olemme tietoisia
asiakkaidemme omista korkeista vastuullisuustavoitteista.
Olemme aloittaneet kartoituksen vastuullisuuden
mitattavuudesta. Haluamme saada selkeät mittarit, jotka
tukisivat niin tapahtuman sisällön ja viestinnän
rakentamisessa kuin oikeanlaisten aktivointien
käyttämisessä ennen ja jälkeen tapahtumien. Mittaamalla
projektin tuloksia, voimme osoittaa paremmin saavutettua
vaikuttavuutta.

Toinen painopisteemme tänä ja ensi vuonna on kartoittaa,
mitata ja edistää vastuullisuutta toimittajiemme kanssa.
Tulemme Tapauksella ja Eventyrillä sitouttamaan toimittajat
omaan Code of Conductiimme. Tämän käytännön
käyttöönoton myötä toivomme, että saamme painotettua
vastuullisuusasioita enemmän sekä toimittajien, että heidän
alihankkijoidensa keskuudessa. Seuraava askeleemme on
tehdä hankintoja ensisijaisilta kumppaneiltamme, joiden
kanssa voimme työskennellä läheisesti ja yhteistyössä
kehittää ratkaisuja myös yksittäisten projektien ulkopuolella.

Yksi keskeinen toiveemme vuodelle 2021 on löytää parempia
ratkaisuja tapahtumien jälkeiselle tarvikejätteelle. Meillä on
jo useampi kumppani, jotka työskentelevät kohti
kiertotaloutta ruokahävikissä ja jotka uusiokäyttävät
aiemmin käytettyjä tuotteita. Pyrimme tähän
lähitulevaisuudessa myös muiden jätteiden osalta, kuten
tekstiileissä ja näyttelymateriaaleissa.

Tapauksella ja Eventyrillä panostetaan laajasti
työhyvinvointiin ja yksi strategisista kehityshankkeistamme
on "Unelmien työpaikka", jossa tarkoituksena on saada avoin
ja tasa-arvoinen työilmapiiri kaikille. Tähän liittyen
toteutamme mm. työntekijöiden vuosittaisen laajan
hyvinvointikyselyn, sekä kuukausittaisen pulssikyselyn.
Kerättävien vastausten perusteella suunnittelemme
esimiestyötä sekä sisäistä viestintää ja tietysti pyrimme
löytämään kaikki mahdolliset kipukohdat ja selvittämään
juurisyyt, jotta kaikilla olisi paras mahdollinen työpaikka ja
ilmapiiri. Lisäksi istutimme Karkkilaan puolenhehtaarin
TAPAUS-metsän, joka on meille tärkeä konkreettinen ja
kasvava merkki ilmastotyöstämme ja siihen
sitoutumisestamme. Metsään istutetut puut ovat annettu
esimerkiksi lahjoina asiakkaillemme.

XEVENTYR TAPAUS



Suvian yrityskulttuuri on jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka näkyy vahvasti
jokapäiväisessä työssämme, kohtaamisissamme ja arvoissamme. Se luo
kivijalan koko organisaation toiminnalle ja mahdollistaa liiketoiminnalle
asetettujen tavoitteiden toteuttamisen. Uskomme, että osallistava ja avoin
kulttuuri, jossa jokainen meistä pitää omaa ja työkaverinsa työtä
merkityksellisenä yhteisen päämäärän saavuttamisessa, luo pohjan
onnistumiselle. Pidämme tärkeänä, että työyhteisömme jäsenten roolit ja
vastuut ovat kirkkaat ja työntekijöillämme on tilaa toteuttaa itseään
ammatillisesti.

Teemme työtä innolla, pitkäjänteisesti ja välittämällä. Välitämme
asiakaistamme, työntekijöistämme ja yhteiskunnasta. Siksi olemme
nostaneet yritysvastuullisuuden tiiviiksi osaksi strategiaamme.
Yritysvastuullisuus tulee näkyväksi, kun se on luonteva osa
yrityskulttuuriamme.

Kun aloimme pohtia, miten yritysvastuullisuutta voidaan toteuttaa Suvialla
koko henkilöstön voimin, ymmärsimme nopeasti, että haluamme neuloa
sen helposti lähestyttävänä ja ihmisläheisenä elementtinä sisälle
kulttuuriimme. Lisäksi on tärkeää, että jokainen voi vaikuttaa siihen omilla
valinnoillaan ja asenteellaan päivittäin – olipa kyseessä sitten hyötyosien
hyödyntäminen ajoneuvon korjauksessa, vaurioituneen ajoneuvon
elinkaaren jatkaminen tai turvallisuushavainnon tekeminen koko
työyhteisön hyväksi. Yritysvastuullisuus nivoutuukin parhaimmillaan
luontevaksi osaksi jokaisen työntekijämme arkea ja soljuu läpi
palvelutuotannon aina asiakkaillemme saakka.

Yritysvastuullisuus tarkoittaa meillä matalalla kynnyksellä toteutettavissa
olevia asioita jokapäiväisessä arjessa, joista muodostuu isoja virtoja ajan
saatossa. Uskomme, että näin yritysvastuullisuudesta ei muodostu erillistä
projektia vaan osa suvialaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Olemme myös

päättäneet tehdä yhteisen tiekarttamme läpinäkyväksi henkilöstöllemme,
jossa yritysvastuu kulkee automaattisesti matkassa mukana.
Tarkastelemme kurssia säännöllisesti yhdessä ja muistamme juhlia myös
välitavoitteiden saavuttamista. Näin muistutamme itseämme siitä, ettei
mikään ole mahdotonta, yhteen hiilineutraaliin puhaltaen.
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Dieta on määrittänyt kolme teemaa vastuullisuustyölleen. Nämä
teemat, jotka ovat yhdenmukaiset yrityksen startegian ja mission
kanssa, kattavat osa-alueet: henkilöstö (yksi yrityksen tärkeimmistä
voimavaroista), asiakkaita tukemassa ja kestävien
ammattikeittiöiden rakentaminen. ESG-pilareista sosiaalinen ja
taloudellinen ovat meillä luontaisesti vahvimmat. Korkea
pyrkimyksemme on toimintamme ympäristönäkökohtien
kehittäminen sisältäen myös asiakkaidemme kannustamisen kohti
kestävämpiä ammattikeittiöratkaisuja.

Keskustelu vastuullisuudesta on lisääntynyt 2-3 viime vuoden aikana.
Vastuullisuusteema kasvaa nopeasti kehittyen yhä olennaisemmaksi
ja tarjoten liiketoimintamahdollisuuksia. Asiakkaamme ovat myös
yhä kiinnostuneempia vastuullisuudesta sekä samoin heidän
kumppaneidensa ja toimittajiensa tilanteesta.

Tähän asti vastuullisuus on vielä ollut suhteellisen pieni tekijä
asiakkaidemme päätöksentekoprosessissa. Uskomme kuitenkin, että
vastuullisuusteema tulee yhä olennaisemmaksi tulevina vuosina.

Pyrimme parantamaan yrityksemme omaa vastuullisuutta. Lisäksi
haluamme aktiivisesti edistää positiivista kehitystä
kumppaneidemme ja asiakkaidemme vastuullisuudessa.

Toimitusjohtaja, Dieta
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Pääomasijoittajat ry ja yhteistyökumppaninsa PwC järjestivät
vuosittaisen Kasvunrakentaja-kilpailun. Tämänvuotisessa
kilpailussa voiton vei Kotkamills mielenkiintoisella
kasvutarinallaan innovatiivisesta muovia korvaavasta
kartongista. Ilman onnistunutta yhteistyötä MB Rahastojen
kanssa menestyksekäs tarina ei olisi ollut mahdollinen.

Kilpailun tuomaristossa olivat mukana kasvun
rakentamisen asiantuntijat – F-Securen perustaja
ja hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa,
Talouselämän entinen päätoimittaja ja
Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia
Kullas ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik
Husman.

Tuomaristo perusteli Kotkamillsin voittoa niin
innovatiivisen muovittoman kartongin
kekseliäisyydestä kuin tiiviistä ja sitoutuneesta
yhteistyöstä pääomasijoittaja MB Rahastot Oy:n
ja Kotkamillsin yritysjohdon kesken. Koko
yhteistyön ajan kaikki osapuolet ovat sitoutuneesti
tehneet tiivistä yhteistyötä yrityksen hyväksi.

Kotkamillsin tiedote (10 March 2021):
https://kotkamills.com/kotkamills-is-the-winner-
of-the-kasvunrakentaja-growth-builder-2021-
competition/

Lisätietoa Kasvunrakentaja-kilpailusta (FVCA 
nettisivut): 
https://paaomasijoittajat.fi/ajankohtaista/kasvun
rakentaja-2021/

Kilpailussa etsitään pääomasijoittajien
kohdeyrityksistä kyseisen vuoden mielenkiintoisinta
ja innostavinta tarinaa, johon liittyy tärkeänä osana
kasvun rakentaminen yhdessä pääomasijoittajan
kanssa. Tänä vuonna kilpailun voitosta kisasi kova
kolmikko: pohjoismaiseen kiinteistönhuoltoon
erikoistunut PHM Group, työkaluja
markkinointidatan käsittelyyn tarjoava
Supermetrics ja muovisille sekä muovia sisältäville
pakkausmateriaaleille ja kertakäyttöastioille
vaihtoehtoisia materiaaleja valmistava Kotkamills.

”Kannattaa katsoa tarkasti mitä pitää kädessään,
koska oikeanlainen kuppi on todellinen
ympäristöteko. Muovin käyttöä pitää vähentää ja
siitä pitää päästä eroon ratkaisuissa, joissa se
voidaan korvata. Pioneerin rooli on raskas, mutta
tämä tunnustus tuntuu mukavalta
huomionosoitukselta koko meidän porukallemme”,
iloitsee toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.

”Yhteistyömme Kotkamillsin johdon ja
henkilökunnan kanssa on ollut toimivaa ja tiivistä.
Päätökset on tehty aina yrityksen ehdoilla.
Sijoittaminen ei ole vain pääomaa, se on yhteistyötä
sekä osaamisen, kokemuksen ja verkostojen
jakamista. Kestävän liiketoiminnan rakentamisessa
luottamus ja johdonmukaisuus ovat arvoja, joilla
rakennetaan kasvua”, toteaa MB Rahastojen
hallituksen puheenjohtaja ja Kotkamillsin
sijoituksesta vastaava Hannu Puhakka.

Source: https://kotkamills.com/kotkamills-is-the-winner-of-the-kasvunrakentaja-growth-builder-2021-competition/
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