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Oy:n kautta. Teollisten omistustemme 
lähtökohtana on pitkäaikainen yritysten 
kehittäminen ja tavoite tukea konsernin 
sisäisiä synergioita liiketoimintojen välil-
lä. Kiinteistöliiketoimintamme keskittyy 
kotimaisten liike- ja toimistokiinteistöjen 
omistamiseen ja kehittämiseen.

Vakavaraisena yhtiönä meillä on mer-
kittävää kapasiteettia investoida omis-
tamiemme yritysten pitkäkäjänteiseen 
ja vastuulliseen kasvuun. Haluamme 
toimia aktiivisesti yhdessä muiden 
omistajien, johdon ja henkilöstön kanssa.

Missionamme on kasvattaa sekä kehit-
tää yrityksiä ja kiinteistöjä yli sukupol-
vien. Visionamme on olla vetovoimaisin 
ja arvostetuin kumppani omistamaan 

Onvest Oy on suomalainen perheyhtiö, 
jonka juuret ulottuvat yli sadan vuoden 
taakse. Onvest Oy:n liiketoiminta koos-
tuu tällä hetkellä kolmesta osa-aluees-
ta: kiinteistöliiketoiminnasta, teollisista 
omistuksista ja teräspalveluliiketoimin-
nasta.

Tavoitteenamme on olla kestävän kas-
vun kumppani ja luoda uusia suomalai-
sia menestystarinoita. Meillä on laajaa 
osaamista sekä vahvat alan verkostot, 
joita hyödynnämme konserniyhtiöidem-
me kehittämisessä mm. hallitustyös-
kentelyn kautta. Pääkonttorimme sijait-
see Helsingissä.

Teräspalveluliiketoimintaa harjoitetaan 
100 %:sesti omistetun tytäryhtiön Feon 

ja kehittämään suomalaisia yrityksiä ja 
kiinteistöjä. Onvestin yrityskulttuuria 
ohjaavat ydinarvomme: vastuullisuus, 
ketteryys, avoimuus ja sitoutuneisuus.

Onvest Oy:n vastuullisuusohjelmaan 
olemme määrittäneet liiketoimintaam-
me koskevat megatrendit, tärkeimmät 
sidosryhmät ja heidän odotuksensa, 
vastuullisuusperiaatteet sekä kestävän 
kehityksen tavoitteet. 

Näihin pohjautuen vastuullisuusohjel-
massamme linjataan tärkeimmät vas-
tuullisuusteemamme ja tavoitteemme 
konsernitasolla. Ohjelma toimii ohjaa-
vana tekijänä kaikille konserniyhtiöil-
lemme.

 Suomalainen perheyhtiö



Teknologia ja digitalisaatio muuttavat toimintatapoja. Teknologian ja digitalisaation muuttaessa 
toimintatapoja on tärkeää pysyä ajan tasalla. Digitalisaation ja teknologian osuus arvonmuodos-
tuksessa tulee kasvamaan ja ne tuovat mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia. Uudet teknolo-
giainnovaatiot avaavat mahdollisuuksia eri liiketoiminta-alueilla. Teknologian kehittyminen voi 
kuitenkin muodostua uhaksi vähentäen työpaikkoja.

Kiertotalous. Kiertotalouden merkitys on kasvanut yhä enenevis-
sä määrin. Jätteiden määrää ja ympäristön kuormitusta pyritään 
vähentämään sekä hyödyntämään jätteitä erilaisin keinoin. Tämä 
avaa liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti rakentamisen, energi-
an ja biohajoavien materiaalien osalta.

Kaupungistuminen ja työrakenteiden muutokset. 
Kaupungistuminen ja työn murros luovat tulevaisuuteen 
ennustamattomia uhkia ja mahdollisuuksia. Tunnistamme 
mahdollisuuksia varsinkin kiinteistö- ja rakennusalalla, mihin 
pyrimme myös vastaamaan.

Ilmaston lämpeneminen ja ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yh-
teiskunnan kannalta erittäin kriittinen asia. Kilpailuetujen saavuttamiseksi on löydettävä 
uusia ratkaisuja. Toisaalta tämä on mahdollisuus erilaisine liiketoimintamahdollisuuksi-
neen, mutta myös uhka, jos muutokseen ei pysty vastaamaan. Tunnistamme mahdolli-
suuksia varsinkin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamisen saralla.

Megatrendit, eli yleiset kehityssuunnat, 
vaikuttavat yrityksien liiketoimintaan 
laajasti. Muutosvoimien tunnistaminen 
on tärkeää, jotta yritykset pystyvät 
reagoimaan tulevaisuuden haasteisiin 
ja mahdolllisuuksiin. Haluamme varau-
tua yrityksemme toimintaympäristöön 
vaikuttaviin muutoksiin, jotta voimme 
kehittää toimintaamme joustavasti. 
Tunnistamamme megatrendit 
ohjaavat konsernimme toimintaa.

Toimintaan vaikuttavat megatrendit



Sidosryhmillä tarkoitetaan yrityk-
sen liiketoiminnan kannalta tärkei-
tä henkilöryhmiä, joiden toiminta 
vaikuttaa merkittävästi yritykseen. 
Tunnistamalla tärkeimmät sidos-
ryhmät, voimme paremmin täyttää 
heidän odotuksensa ja kehittää toi-
mintaamme oikeaan suuntaan. 

Olemme tunnistaneet konsernitoi-
mintamme kannalta neljä tärkein-
tä sidosryhmää: asiakkaat, henki-
löstö, viranomaiset ja kumppanit. 
Näiden sidosryhmien odotukset 
toimivat vastuullisuustyömme 
lähtökohtana.

Sidosryhmäyhteistyö

Asiakkaat Henkilöstö Viranomaiset Kumppanit

Pyrimme vaikuttamaan aktii-
visella vuoropuhelulla ja hal-
litustyöllä liiketoimintojemme 
asiakkaiden odotuksiin, joita 

ovat mm. asiakaslupausten pi-
täminen ja vastuullisesti sekä 

ympäristöystävällisesti tuotetut 
palvelut ja tuotteet. Tuomme 

myös laaja-alaista osaamista ja 
ohjausta konserniyhtiöiden pää-
töksentekoon sekä edellytämme 
ja varmistamme vastuullisuusoh-
jelmamme mukaisen toiminnan. 

Kannustamme liiketoiminto-
jamme ympäristö- ja vastuulli-

suusasioiden osalta avoimeen ja 
aktiiviseen viestintään.

Henkilöstömme odottaa 
meiltä hyvää ja selkeää 

hallintotapaa, avoimuutta 
sekä turvallista työilmapii-
riä. Toivotuissa työtavoissa 

korostuvat joustavuus 
sekä etätyön ja hybridi-

mallin yhdistäminen. Työ-
hyvinvoinnin kehittäminen 
on keskiössä päivittäisessä 

tekemisessä.

Vastaamme viranomaista-
hojen odotuksiin aktiivisel-
la ja avoimella yhteistyöllä 

sekä lakeja ja asetuksia 
noudattamalla. Käymme 
aktiivista vuoropuhelua 

yhteiskunnallisten toimi-
joiden kanssa ja pyrimme 
yhteiskuntavastuullisessa 
toiminnassamme tuomaan 
positiivisia vaikutuksia yh-

teisöihin.

Teemme monipuolisesti 
yhteistyötä kumppanei-

demme kanssa. Kumppa-
nimme odottavat meiltä 

sopimusten mukaista 
toimintaa, eettistä ja vas-

tuullista liiketoimintaa sekä 
avoimuutta ja tehokkuutta. 

Yhteistyössä korostuu 
pitkäaikaiset ja luotta-

mukselliset suhteet sekä 
joutavuus ja arvojemme 

mukainen toiminta.



Vastuullisuusperiaatteet

Edistämme ympä-
ristöystävällisten 
teknologioiden 
käyttöönottoa

Tuemme aloittei-
ta, jotka edistävät 

vastuullisuutta 
luonnonvaroja 
käytettäessä

Noudatamme hy-
vää hallintotapaa 
ja kunnioitamme 
ihmisoikeuksia

Kunnioitamme ja 
minimoimme ym-
päristövaikutuksia 

noudattamalla 
varovaisuus-
periaatteita

Edistämme vas-
tuullisen sijoittami-
sen periaatteiden 

käyttöönottoa 
ja ylläpitoa

Olemme sitou-
tuneet reiluun 
liiketoimintaan 

ja vältämme 
eturistiriitoja

Toimimme asia-
kaslähtöisesti ja 

luottamuksellisesti

Pidämme huolta 
vahvasta vaka-
varaisuudesta

Viestimme sel-
keästi ja avoimesti

Osana vastuullisuusohjelmaamme olemme määritelleet 
vastuullisuusperiaatteemme. Nämä periaatteet ohjaavat 
koko konsernin toimintaa ja luovat pohjan vastuullisuus-
työllemme. Odotamme periaatteiden noudattamista sekä 
tytär- ja osakkuusyhtiöiltämme että kaikilta sidosryhmil-
tämme.



YK:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 
vuonna 2015 kestävän kehityksen 
toimenpideohjelmaan (Agenda 2030) 
ja sen tavoitteisiin (Sustainable De-
velopment Goals, SDG). Tavoitteet 
pyrkivät ohjaamaan valtioiden ja 
yrityksien toimia kohti kestävämpää 
tulevaisuutta.

Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 
17:ta YK:n kestävän kehityksen tavoi-
tetta. Lisäksi osana konsernin vastuul-
lisuuspolitiikkaa olemme tunnistaneet 
näistä viisi tavoitetta, jotka erityisesti 
ovat osa päivittäistä vastuullisuustyö-
tämme.

SDG-tavoitteet

Pyrimme 
edesauttamaan 

sidosryhmiemme 
terveellistä elämää 

ja hyvinvointia

Edistämme vastuul-
lisesti työllisyyttä 
ja talouskasvua

Edistämme 
liiketoimissamme 
kestävää ja pitkä-
aikaista toimintaa

Teemme toimia 
ilmastonmuutosta 
vastaan hyödyntä-
mällä teknologiaa 

ja tutkimusta

Olemme edistämässä 
eettisiä ja vastuullisia 

kumppanuuksia



Olennaiset vastuullisuusteemat

Olemme lähellä    
ihmistä

Huolehdimme 
ympäristöstämme

Toimimme 
kestävän kasvun 

kumppanina

Kohtaamme ihmiset  
tasa-arvoisesti ja kannusta-
vasti. Hyvinvoivat työnteki-
jät ovat meille tärkeitä, joten 

panostamme henkilöstön 
tyytyväisyyteen, työhyvin-

vointiin ja jatkuvaan 
oppimiseen.

Pyrimme toimillamme 
vähentämään päästöjä 

ilmastoystävällisten valin-
tojen avulla. Kannustamme 
liiketoimintojamme ja sidos-
ryhmiämme vastuulliseen 
ja ympäristön huomioon 

ottavaan toimintaan. Lisäksi 
panostamme kiertotalou-
teen ja jatkuvaan tuote- 

kehitykseen.

Olemme reilu ja eettinen 
yhteistyökumppani, joka 
tuottaa lisäarvoa yhteis-

kunnalle. Omistamme vas-
tuullisesti ja edellytämme 
liiketoiminnoiltamme sekä 
sidosryhmiltämme eettistä 
ja vastuullista toimintaa. 

Toimimme edellyttämiemme 
periaatteiden mukaisesti. 

Otamme toimissamme huo-
mioon ilmastonmuutoksen 

riskit ja mahdollisuudet.

Olemme tarkastelleet liiketoimin-
taamme vaikuttavia megatrendejä 
ja sidosryhmien odotuksia. Näiden 
pohjalta olemme tunnistaneet kol-
me tärkeintä teemaa, joiden ympä-
rille konsernimme vastuullisuustyö 
rakentuu: olemme lähellä ihmistä, 
huolehdimme ympäristöstämme ja 
toimimme kestävän kasvun kump-
panina. Odotamme myös tytär- ja 
osakkuusyhtiöiltämme tunnista-
miemme vastuullisuusteemojen 
kestävää ja pitkäjänteistä edistä-
mistä.



Vastuullisuuden tiekartta

Teema Näkökulma Vastuullisuustavoitteet ja -lupaukset

Olemme lähellä 
ihmistä

Henkilöstön hyvinvointi ja 
tyytyväisyys

Helposti lähestyttävä toimija

Sidosryhmien osallistaminen 
ja avoin viestintä

• Henkilöstömme ja asiakkaidemme tyytyväisyys on erinomaisella tasolla
• Viestimme ja raportoimme vastuullisuudesta avoimesti
• Kehitämme aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä
• Olemme arvostettu kumppani

Huolehdimme 
ympäristöstämme

Kestävä omistaminen

Kiertotalous ja ilmastopäästöt

Hyvinvoinnin parantaminen

• Kannustamme ja tuemme henkilöstöämme ympäristöystävälliseen toimintaan
• Seuraamme liiketoimintojemme tuottamia päästöjä ja pyrimme aktiivisesti niiden vähentämiseen
• Hyödynnämme rohkeasti uutta teknologiaa edesauttaaksemme kestävää kehitystä
• Toimimme kiertotalousperiaatteiden mukaisesti

Toimimme 
kestävän kasvun 

kumppanina

Eettinen liiketoiminta

Hankintaketjun vastuullisuus ja 
ympäristökestävyys

Ilmastonmuutoksen riskit ja 
mahdollisuudet

• Harjoitamme eettistä liiketoimintaa ja kannamme yhteiskuntavastuumme
• Sitoudumme pitkäjänteiseen ja vastuulliseen kehittämiseen ja omistamiseen
• Seuraamme liiketoimintojemme ja kumppaneidemme vastuullisuustyötä aktiivisesti
• Määritämme ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä seuraamme niiden 
kehittymistä



Toteutettu yhteistyössä:


