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Vastuullisuus Kohdeyhtiöissä

KOKONAISLIIKEVAIHTO M€ KOKONAISKÄYTTÖKATE M€ TYÖNTEKIJÄT YHTEENSÄ

Vuosikasvu 2019 — 2020

panostus esg-toimintoihin 2020
Vuoden 2020 aikana olemme kehit-
täneet organisaatiotamme ja tehneet sijoitukset 
kahteen uuteen kohdeyhtiöön, irtautuneet kolmes-
ta yhtiöstä sekä tehneet yhteensä 10 yritysostoa 
kohdeyhtiöihimme. Olemme panostaneet merkit-
tävästi ESG-toimintojen kehittämiseen osaksi 
kohdeyhtiöidemme arvonluontia.

Korona Investin toiminta-ajatuksena on olla vastuul-
lisesti toimiva kestävän kasvun aktiivinen kumppani 
kohdeyhtiöillemme ja sidosryhmillemme. Olemme 
finanssivalvontaan rekisteröity pääomarahastojen 
hallinnointiyhtiö ja Pääomasijoittajat ry:n jäsen. 
Noudatamme sen avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosi-
tuksia sekä Code of Conduct -sääntöjä. 

Olemme toimintamme alusta saakka mitanneet 
kohdeyhtiöidemme vaikuttavuutta yhteiskuntaan 
erilaisin mittarein, jotka on laadittu osana tehtyjen 
sijoitusten arviointia ennen sijoituspäätösten toteut-
tamista. 

Keskitymme pääomasijoitustoiminnassa yhtiöihin, 
joissa on sitoutuneet avainhenkilöt, kestävän kas-
vun potentiaali ja kannattava liiketoiminta, tunnis-
tettavat kilpailuedut ja tavoitteena on olla kolmen 
suurimman toimijan joukossa ydinliiketoiminnas-
saan tai markkina-alueellaan.

Korona Invest
Vastuullinen kestävän kasvun kumppani

Omaa toimintaamme ohjaavat arvot ovat vas-
tuullisuus, jatkuva kehittäminen ja tulokselli-
suus.

* Korona Fund III Ky, nykyiset omistukset

** Raportin tiedot alustavia vuoden 2020 toteutuneita tai pro forma -lukuja
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Olemme kehittäneet toimintaamme merkittävästi 
vuoden 2020 aikana ja jatkamme kehitystyötä koh-
deyhtiöidemme taloudellisen suorituskyvyn ja kes-
tävän arvonluonnin yhdistämiseksi. Meidän täytyy 
edelleen kehittää toimintaamme, jotta ymmärräm-
me paremmin, mitä hyötyä sidosryhmämme saavat 
kohdeyhtiöidemme vastuullisesta toiminnasta.

Olemme tutustuneet useisiin vastuullisen ja vai-
kuttavan sijoittamisen toimintaohjeisiin, joita voi 
soveltaen ottaa käyttöön myös meidän kohdeyhtiöi-
demme arvonluonnissa. Näitä ovat esimerkiksi YK:n 
vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja IMP (Impact 

Management Project) normit. Niiden tarkoituksena 
on muun muassa sisällyttää vastuullisuusteemat 
sijoitusanalyysiin ja ohjata sijoituspäätöksiä kestä-
vän liiketoiminnan ja arvonluonnin suuntaan. Lisäk-
si tavoitteena on omistajana toteuttaa ja seurata 
vastuullisen liiketoiminnan kehitystä. Pyrimme myös 
raportoimaan ESG-tavoitteiden toteutumisesta 
vuosittain.

4  — KORONAINVEST 2021

Juho Mäkiaho Matti KangasPasi Lehtinen Tuula Enberg

Korona Investin toiminta-ajatuksena on olla vastuullisesti toimiva kestävän kasvun aktiivinen 
kumppani kohdeyhtiöillemme ja sidosryhmillemme. 

Investment Director Investment DirectorManaging Director Chief Financial Officer

Kestävän arvonluonnin 
tapamme

TIIMI

Niklas Wickström Anni Salo Vesa lehtomäki

ESG-Toimintojen kehitys Tavoite 2021

Olemme toteuttaneet vuoden 2019 lopus-
ta alkaen ESG due diligence -tutkimukset 
uusista sijoituskohteistamme ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden avulla. Vuoden 2020 
aikana laadimme kokemustemme pohjalta 
oman ESG due diligence -kyselypohjan, 
jota hyödynsimme ensimmäisen kerran 
Enmac Oy:n ensisijoituksen yhteydessä.

Kesällä 2020 toteutimme ensimmäisen 
laajamittaisen kyselyn kohdeyhtiöillemme 
heidän ESG-toiminnoistaan. Vastausten 
perusteella terävöitimme kyselyn sisältöä 
ja toteutimme sen uudestaan 2020 lopun 
tilanteesta. Arvonluonnin kehittämiseksi 
kävimme useita iteraatiokierroksia mitta-
ristosta, joka soveltuu sosiaalisten (S) ja 
hyvän hallintotavan (G) mittarien osalta 
kaikille kohdeyhtiöillemme. Ympäristöasioi-
den (E) osalta tavoitteenamme on huomi-
oida lisäksi toimialakohtaiset erityispiirteet.

Vuonna 2021 täsmennämme 
kohdeyhtiöidemme kestävään 
kehitykseen liittyvää arvonluontia 
keskeisten mittareiden osalta sekä 
arvioimme YK:n vastuullisen sijoit-
tamisen periaatteiden ja viiden IMP:n 
normin soveltumista kohdeyhtiöidemme 
arvonluontiin sekä uusien potentiaalisten 
sijoituskohteidemme arviointiin. 

Kohdeyhtiöillemme teetetty kysely mukai-
lee viittä IMP-normia. Yhtiöiltä on kysytty 
(kts. sivu 8 alkaen) niiden yhteiskunnalli-
sesta vaikutuksesta, sidosryhmistä, joihin 
vaikutukset kohdistuvat, vaikutusten 
laajuudesta, toivotusta muutoksesta ja 
toimialan mahdollisista riskeistä.

Tiimillämme ja neuvonantajillamme on monipuolinen tausta pääomasijoittamisesta, investointi-
pankkitoiminnasta, konsultoinnista ja teollisuuden johtotehtävistä.

Investment Manager Office Coordinator Senior Advisor
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Korona Investissä arvioimme jatkuvasti uusia poten-
tiaalisia kohdeyhtiöitä.

Toimimme kohdeyhtiöissä aktiivisina hallituksen 
jäseninä ja hallinnoimiemme rahastojen omistajan 
edustajana. Edellytämme riittävää raportointia ja 
vastuullisuusasioiden huomioonottamista. 

Pyrimme jatkuvasti huomioimaan oman tiimimme ja 
advisory boardin moninmuotoisuutta ikäjakauman, 
sukupuolen ja erilaisten koulutus- ja ammatillisten 

taustojen näkökulmasta. 

Olemme Suomen Yrittäjien sekä vastuullisen yritys-
toiminnan verkostojen (FIBS & Finsif) jäseniä. Olem-
me Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudatamme sen 
avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia sekä Code of 
Conduct -sääntöjä. 

Tiimillämme on laaja-alainen koulutustausta useista 
nimekkäistä korkeakouluista.

Meistä

30-50 50-60 60+
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Naiset Miehet

25%

75%

Naiset Miehet

29%

71%

Naiset MiehetNäin huomioimme kestävän kehityksen
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  » Laadimme kaikille kohdeyhtiöille ESG-kyselyt, joiden 
tavoitteena on kestävä arvonluonti ja vastuullisuuteen 
liittyvien asioiden huomiointi.

  » Otamme ympäristöasiat osaksi kohdeyhtiöidemme stra-
tegiakeskusteluja.

Environmental SociAL

  » Kasvatamme pieniä ja keskisuuria yhtiöi-
tä suurempaan kokoluokkaan kehittämällä 
yhtiöistä menestyviä toimijoita omilla toimi-
aloillaan.

  » Hallinnoimiemme rahastojen sijoittajat pää-
sevät rahastojemme kautta osaksi pienten ja 
keskisuurten yritysten kestävää arvonluontia.

  » Kohdeyhtiöidemme omistajat ja työntekijät 
toteuttavat tuellamme kestävää kasvua ja 
arvonluontia.

  » Yli 200 transaktiota vuodesta 2006 lähtien.
  » Henkilöstö on kasvanut kohdeyhtiöissä 
omistusaikanamme lähes 4 000 työnteki-
jällä.

  » Kannattavuus omistusaikanamme on kas-
vanut noin 2,5-kertaiseksi.

  » Kohdeyhtiöidemme tavoitteena on tuoda 
vastuullisuuteen liittyvät asiat osaksi liiketoi-
mintaa ja yhtiön kehitystä.

  » Pääomasijoituksillamme mahdollistetaan 
kasvuhaluisten yhtiöiden toiminnan laajenta-
minen.

  » Sijoituspolitiikkamme mukainen toiminta ei 
toteutuisi sijoitustoiminnassamme.

  » Emme suoriutuisi sidosryhmiemme tavoittei-
den ja odotusten mukaisesti.

Vaikutus yhteiskunnassa

Ikäjakauma

Advisory Board

Hallitus

Tiimi

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Koostamme yhtiön kasvustrategiaa ja arvonluontia tukevan hallituksen 
yhteistyössä ylimmän johdon kanssa.

  » Autamme kannustinjärjestelmien ja organisaatiorakenteiden laadinnassa 
kasvustrategian toteuttamiseksi.

  » Tuomme yhtiöiden käyttöön tarvittaessa hallituksen ko-
kousmateriaalimallit ja pöytäkirjakäytännöt.

  » Autamme tarvittavien asiantuntijoiden kilpailutuksissa 
hyvän hallintotavan toteuttamiseksi muun muassa sopi-
muksissa, raportoinnissa ja strategiassa.

Governance

Vastuullisuus
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Toimintamme arvonluonnin eri vaiheissa
Sisällytämme ympäristöön, sosiaaliseen ja hallinnolliseen vastuuseen liitty-
vät kysymykset osaksi sijoitusanalyysiä ja päätöksentekoprosessia.

Deal Flow

Entry

Due Dilligence

  » Käymme sijoituspolitiikkamme mukai-
sesti läpi potentiaalisia yhtiöitä sekä 
niiden soveltumista sijoituskriteeriem-
me mukaisiksi kohteiksi.

  » Valmistelutyöhön kuuluu markki-
na-analyysi tarvittavassa laajuudes-
sa sekä arviomme yhtiön kestävästä 
arvonluonnista. Lisäksi potentiaalisen 
kohdeyhtiön avainhenkilöiden kanssa 
haetaan yhteistä näkemystä kasvustra-
tegiasta, jolla kohdeyhtiö kasvaa vähin-
tään 20 miljoonan euron kokoluokkaan 
ja joka toteuttaa sidosryhmiemme 
tavoitteet.

  » Emme sijoita yrityksiin, joiden toimiala 
tai liiketoiminnan luonne eivät täytä 
vastuullisen sijoittamisen kriteereitä.

OWNERSHIP EXIT

Sijoituksen edellytykset

  » Due diligence -vaiheessa valitsemamme ulkopuoli-
set neuvonantajat toteuttavat aina taloudellisen ja 
juridisen due diligence -tutkimuksen.

  » Enmac Oy:n arvioinnissa toteutettiin ensimmäistä 
kertaa sisäinen ESG due diligence –tutkimus, jossa 
hyödynnettiin kahden aiemman ensisijoituksen, 
Leanwaren ja Epic Autokoulun, ESG due diligence 
-tutkimusten tuloksia ja arviointeja. Nekin olivat 
ulkopuolisten neuvonantajien laatimia.

  » Sisäinen ESG due diligence -tutkimuksemme kattoi 
Enmacin toimialalla 7 ympäristöön (E) liittyvää koh-
taa, 13 sosiaaliseen vastuuseen (S) liittyvää kohtaa 
sekä 11 hyvään hallintotapaan (G) liittyvää kohtaa.

  » Kaikkien vastausten osalta käytimme liikennevalo-
mallia toimintojen tämän hetkisen tilanteen arvioin-
tiin. Punaisiin vastauksiin reagoidaan välittömästi. 
Keltaiset sisältyvät ns. post-closing-toimenpiteisiin, 
joille laaditaan suunnitelma epäkohtien korjaami-
seksi. Vihreiden kohtien osalta pyrimme seuraa-
maan ja edelleen kehittämään toimintoja. 

  » Ei ole ilmennyt sijoituksen toteuttamisen 
estäviä syitä ja tarvittavat korjaustoimen-
piteet mahdollisten ”red flagien” osalta 
on tehty tai huomioitu sijoitusdokumen-
taatiossa.

  » Dokumentaatiossa huomioidaan oikeu-
temme keskeisiin päätöksiin, joilla voim-
me varmistaa mahdollisuutemme ohjata 
kohdeyhtiötä kestävän kasvun arvon-
luontiin.

  » Olemme varmistaneet kohdeyhtiön täyt-
tävän sijoituskriteerimme ja hyväksyneet 
avainhenkilöiden kanssa yhteisen kas-
vustrategian.
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Entry

Entry

OWNERSHIP

OWNERSHIP

EXIT

EXIT

  » Due diligence -tutkimusten post-closingin mukaiset 
asiat toteutetaan ensimmäisen 12 kuukauden aikana.

  » Lähtötilanteen ESG-mittariston tilanne päivitetään ja 
tehdään visuaalinen kuvaus 10 mittaristamme.

  » Laaditaan toimintasuunnitelma ESG-asioiden paranta-
miseksi siten, että mittaristossa päästäisiin tavoitteiden 
mukaiseen tulokseen.

  » ESG-kysely tehdään vuosittain.
  » Jatkuva seuranta ESG-asioiden ylläpitämiseksi.
  » Tavoitteena on jokaisessa kohdeyhtiöissä vuosittainen 
ESG-asioiden tarkastelu ja tavoitteiden asetanta.

  » Kohdeyhtiöidemme irtautumisvaiheessa tavoitteemme 
on, että kaikki sidosryhmämme ovat tyytyväisiä lopputu-
lokseen.

  » Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) osana yhtiön 
myyntimateriaalia muodostavat osan arvonluonnista 
verrattuna vertailuyrityksiin.

  » Kestävä arvonluontimme jatkuu kohdeyhtiössä irtautu-
misen jälkeen.

  » Kohdeyhtiön ESG-raportointi linkittyy yhtiön arvonluon-
tiin sekä heijastuu sen kulttuuriin ja toimintatapoihin.

  » Potentiaaliset ostajat eivät havaitse ESG-asioihin liittyviä 
riskejä, jotka estäisivät yhtiön oston toteuttamisen.

Omistusajan kestävä arvonluonti

Onnistunut irtautuminen
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VastuullisuusTavoitteet ja toimenpiteet 2021

  » Hiilijalanjäljen seuranta laskurin avulla
  » Vuoden 2021 aikana tavoitteena löytää toimiva malli kohdeyhtiöiden hiilijalanjäljen seuraamiseksi.

  » Energiatehokkuuden seurannan kehittäminen
  » Määritetään kohdeyhtiökohtaisesti energiatehokkuuteen liittyvien mitattavien toimintojen tavoitteet. 

  » Hallitusten monimuotoisuuden lisääminen
  » Tavoitteena on, että kohdeyhtiöiden hallituksissa vähintään 1 edustaja molemmista sukupuolista.

  » Johtoryhmän monimuotoisuuden kehittäminen
  » Kehitetään johtoryhmän monimuotoisuutta siten, että huomioidaan ikäjakauma, erilaiset koulu-
tustaustat, sukupuolet ja kansalaisuudet.

  » Asiakastyytyväisyyden ja seurannan kehittäminen
  » Lisätään erilaisia tapoja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen.

  » Palkitsemisen avoimuuden lisääminen
  » Palkitsemisen läpinäkyvyyttä edistetään siten, että yhtiöiden toimintakertomuksissa mai-
nitaan toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot yhteissummana.

  » Verojalanjäljen raportoinnin kehittäminen 
  » Tavoitteena on, että kaikissa kohdeyhtiöissä raportoidaan verojalanjäljestä ESG-periaat-
teiden mukaisesti.

* Kohdeyhtiöissämme mitataan erilaisia asioita vieressä esitettyihin vastuullisuusteemoihin liittyen. Vastauksista saatu luku kuvaa 
mitattujen asioiden keskiarvoa.

Yhteenveto kohdeyhtiöistä
Tavoitteemme on, että kaikissa kohdeyhtiöissämme seurataan ja 

kehitetään vastuullisuusteemoja vuosittain.

* Korona Fund III Ky, nykyiset omistukset
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Omaeläinklinikka
Ihminen ihmiselle – lemmikkisi parhaaksi
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Yhtiön ympäristötietoisuutta ja vastuullisuutta edistet-
tiin perustamalla sisäinen asiantuntijaryhmä tehosta-
maan ja kehittämään jätehuollon prosesseja.

  » Yhtiön autovalinnoissa huomioitiin

Environmental SociAL

  » Pieneläinten laadukas perusterveydenhoito 
sekä erikoissairaanhoito lisääntyy ja mahdol-
listaa suuremman määrän hyvin hoidettuja 
pieneläimiä.

  » Pieneläimet ja heidän omistajansa saavat 
viimeisen tutkimustiedon mukaisen hoidon.

  » Eläinlääkärit ja pieneläinhoitajat kehittyvät 
sisäisissä ja ulkoisissa koulutuksissa.

  » Julkinen sektori pystyy tarvittaessa ulkoista-
maan päivystyspalveluitaan luotettavalle ja 
laadukkaalle toimijalle.

  » Yli 120 000 asiakaskäyntiä vuodessa.
  » Yli 300 pieneläinalan ammattilaista.

  » Vastuullinen toimintatapa, uudet tiedolla 
johtamisen mallit sekä digitaaliset uudistuk-
set luovat jatkuvasti uusia toimialaa kehittä-
viä vaihtoehtoja pieneläimille ja niiden omis-
tajille.

  » Yli 2 000 palvelutuottajaa toteuttaa erilaisia 
pieneläinpalveluita Suomessa.

  » Arvojemme ”osaava, empaattinen ja kehitty-
vä” mukainen toiminta ei toteudu ja henkilös-
tömme määrä vähenee.

  » Jos työn tuottavuus ja vaikuttavuus heikke-
nee, pieneläinten omistajat hakevat palvelun 
muualta.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Käynnistettiin konsernin sisäisen osaamisen syventämisohjelma, jossa 
eläinlääkärit ympäri Suomea pääsevät syventämään osaamistaan kokenei-
den kollegoiden ohjauksessa.

  » Vallitsevaan Covid-19-pandemiaan reagoitiin avaamalla laajempi digitaali-
nen etävastaanotto varmistamaan sairaiden lemmikkipotilaiden avunsaanti 
myös poikkeusolosuhteissa.

  » Eläinklinikat ovat siirtyneet pilvipohjaiseen tietojärjestel-
mään ja konsernissa on kehitetty automatisoituja tiedol-
la johtamisen palveluita.

  » Yhtiön toimintojen ohjausta tehostettiin laatimalla pää-
töksenteon tueksi KPI-mittariston yksinkertaistettu 
seuranta.

Governance

80 %

20 %

naisia miehiä

17 %

83 %

naisia miehiä

Vastuullisuus

Omaeläinklinikka on toimialansa toiseksi suurin yritys Suomessa. Eläinklinikoilla lemmik-
kien hoito perustuu aina viimeisimpään eläinlääketieteelliseen tutkimustietoon. Kaikki 
klinikat tarjoavat korkeatasoisen lemmikkien perusterveydenhuollon. Lisäksi toimipaikka-
kohtaisesti tarjotaan erikoiseläinlääkäri- ja päivystyspalveluita. 

Omaeläinklinikalla on 10 eläinklinikkaa sekä 3 eläinsairaalaa valtakunnallisesti. Helsingin, 
Kuopion ja Jyväskylän 24/7-toimipisteet päivystävät lisäksi hätätapausten varalta.



Normi-yhtiöt
Normi-konserni on maan johtava liikennetuotteiden 
projektitoimittaja
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Mobiilikartoitukseen hankittiin ympäristöystävällisempi 
kaasuauto.

  » Ympäristön kuormitus otetaan huomioon projektisuun-
nittelussa tehokkaalla logistiikkasuunnittelulla minimoi-
daan hiilijalanjälkeä.

Environmental SociAL

Normi tarjoaa kokonaisvaltaisia liikenteeseen liittyviä projektipalveluita. Toimituksia 
tehdään pienistä liikennemerkkiasennuksista suuriin portaali- ja valaistuskokonaisuuk-
siin. Konserniin kuuluu lisäksi liikenteeseen liittyvää suunnittelupalvelua sekä alueellisia 
louhinta- ja porauspalveluita. Konserniin kuuluu Normiopaste Oy, Normivalaistus Oy ja 
Normilouhinta Oy. Yrityksellä on toimipisteet Tampereella, Oitissa ja Espoossa.

  » Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta 
edistävät viranomaisten ja sääntelynormien 
mukaiset liikenteen tuotteet.

  » Asiakkaina julkinen ja yksityinen sektori. 
Julkisella sektorilla valtio ja kunnat toimivat 
tilaajina Normin palveluille. Yksityisellä puo-
lella pääasiassa isot ja keskisuuret raken-
nusalan toimijat ostavat Normin palveluita.

  » Osaavat, kehityskykyiset ja motivoituneet 
työntekijät.

  » Yli 100 projektia liikenteen turvallisuuden 
parantamiseksi opasteilla ja valaistuksilla 
vuosittain.

  » Uudet liikennemerkit sekä uudet valaistuk-
seen liittyvät telematiikkaratkaisut.

  » Kilpailutusten epäterve hintakilpailu voi 
aiheuttaa Normin palveluiden kysynnän 
laskun.

  » Ostajien ymmärrys sertifikaatit täyttävistä 
liikennetuotteista ei ole riittävää.

  » Julkinen sektori ei toimi rationaalisesti 
markkinaehtoisessa kilpailussa.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yhtiössä mahdollistetaan 
lisäkouluttautuminen työtehtäviin soveltuvasti.

  » Yhtiö on kehittänyt yrityskuvaansa, joka on helpottanut kasvun edellyttä-
mää rekrytointia.

  » Yhtiö on jatkanut panostamista prosessien valvontaan.
  » Yhtiön projektinhallintaan liittyvien automatisointien 
suunnittelu käynnistettiin.

Governance

0 %
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naisia miehiä

Vastuullisuus
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80 %
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Enmac
Vastuunkantava kumppani vaativaan mekaniikkaan
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Hiilijalanjäljen pienentämiseksi Enmacissa kiinnitetään 
aktiivisesti huomiota uusimpien teknologioiden hyödyn-
tämiseen yhtiön liiketoiminnassa.

  » Yhtiölle on myönnetty ISO 14001 -ympäristösertifikaat-
ti.

Environmental SociAL

  » Merkittävä työllistävä vaikutus ja verojen 
maksaja.

  » Toimivan infrastruktuurin ylläpito.

  » Toimintamme vastuullisuudella on vaikutuksia 
kaikkiin sidosryhmiimme: asiakkaisiin, yhteis-
työkumppaneihin, viranomaisiin ja kilpailijoi-
hin.

  » Yhtiö työllistää yli 100 insinööritieteiden sekä 
teknisen alan ammattilaista.

  » Enmacin tarjoamat asiantuntija- ja suunnit-
telupalvelut teollisuudessa, mekaniikassa, 
automaatiossa, turvarakenteissa, järjestel-
mätoimituksissa ja energia-, ympäristö- sekä 
elinkaaripalveluissa vahvistavat osaltaan 
suomalaisen teknologiateollisuuden ja ener-
giasektorin kilpailukykyä.

  » Sääntely ja lainsäädännön vaatimukset vai-
kuttavat yhä enemmän Enmacin asiakastoi-
mialoilla ja edellyttävät vaativaa erityisosaa-
mista.

  » Vastuullinen toimintatapa, laatu ja asiantunti-
juus korostuvat.

  » Yhtiön arvojen mukainen toiminta ei toteudu.
  » Henkilöstön tai asiakkaiden määrä vähenee.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Viitekehyksenä työterveys- ja työturvallisuusasioissa toimii yhtiölle myön-
netty ISO 45001 -sertifikaatti.

  » Asiakastyytyväisyys on yhtiössä korkealla tasolla ja viimeisimmän kyselyn 
perusteella 100% asiakkaista valitsisi Enmacin uudelleen kumppaniksi. 
Laatustandardina yhtiöllä on ISO 9001 -sertifikaatti.

  » Poikkeusolojen seurauksena lisääntyneet etätyö- ja etäkokouskäytännöt 
ovat tulleet jäädäkseen. Näiden positiiviset ja merkittävät vaikutukset hei-
jastuvat tehokkuuteen ja ympäristöön.

  » Enmacin IMS-järjestelmän avulla yhtiö perehdyttää, tie-
dottaa ja raportoi henkilöstöä ESG-asioista.

  » IMS-toimintajärjestelmän avulla hoidetaan myös riskien-
hallinta, kolmansien osapuolien auditoinnit sekä tavoit-
teiden seuranta.

Governance

0 %

100 %

naisia miehiä

14 %

86 %

naisia miehiä

Vastuullisuus

Enmac on dynaaminen ja innovatiivinen teollisuuden suunnittelupalveluihin, laitetoimi-
tuksiin ja projektien johtamiseen keskittynyt asiantuntijayritys. Insinööritoimisto palvelee 
asiakkaitaan tuotekehityksessä, teknisessä suunnittelussa, laitos- ja prosessisuunnitte-
lussa, teollisuusautomaatiossa sekä teknisessä laskennassa. Lisäksi se toimittaa muun 
muassa robottisoluja ja turvatuotteita CE-merkittyinä kokonaistoimituksina.

Yhtiön toimipaikat sijaitsevat Tampereella, Kotkassa, Porissa ja Raumalla ja se työllistää 
100 ammattilaista.

* Korona Fund III tuli omistajaksi 11/2020



Epic Autokoulu tarjoaa laadukasta ajo-opetusta kaikissa ajokorttiluokissa ja ammattipäte-
vyyskoulutuksia kuljetus- ja logistiikka-alalle. Ketju työllistää toistasataa liikenneopetusalan 
henkilöä. 

Autokouluista valmistuu vuosittain lähes 10 000 uutta ajokortin suorittanutta. Yritys ke-
hittää autokoulualaa ja rakentaa visiota autokoulualan tulevaisuudesta. Tavoitteena on olla 
alan kehityksen kärjessä opetusmenetelmillä, teknologialla ja asiakaskokemuksen luomi-
sessa. Yhtiöllä on lukuisia toimipisteitä ympäri Suomen.
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Kun ajo-opetuksessa hyödynnetään simulaattoreita, pys-
tytään yhtiön CO²-päästöjä pienentämään huomattavas-
ti. Vuonna 2020 hiilidioksidipäästöistä syntyneet säästöt 
vastaavat yli 500 lentomatkaa Suomesta Thaimaahan.

  » Ajoneuvohankinnoissa painotetaan vähäpäästöisyyttä 
ja autokannassa huomioidaan ympäristöä vähemmän 
kuormittavat käyttövoimat.

Environmental SociAL

Ajamisen uusi superlatiivi yli 60 paikkakunnalla ympäri Suomen

  » Vaikutus suomalaiseen liikenneturvallisuuteen.
  » Ajokortti edellytys joillakin aloilla työpaikan 
saannille.

  » Ajokyvyn arviointi osana kuljettajan terveyden-
tilan arviointia.

  » Henkilöasiakkaat eli autokouluoppilaat.
  » Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.
  » Yritysasiakkaat.
  » Julkiset asiakkaat ja viranomaiset.

  » Ajokortilla on jatkuvaa  kysyntää.
  » Suomen toiseksi suurimpana autokoulutoi-
mijana Epic on panostanut ajo-opetuksen 
digitalisaatioon.

  » Simulaattorilla toteutettava ajo-opetus on 
ympäristöystävällistä ja turvallista.

  » Autokoulutoiminta ja ajokorttivaatimukset on 
säänneltyä toimintaa, jota ohjaa Liikenne ja 
viestintäministeriö ja valvoo Traficom. 

  » Yhtiö tarjoaa alan viimeisintä osaamista ja 
teknologiaa aina simulaattoreista sähkökäyt-
töisiin skoottereihin ja osallistuu yhteiskun-
nalliseen keskusteluun ajoturvallisuudesta.

  » Odottamattomat regulaatiomuutokset ajo-
kortti- ja opetusvaatimuksiin.

  » Mahdolliset tapaturmat ja onnettomuudet 
opetustilanteissa.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Joustavat verkko-opiskelumah-
dollisuudet sekä asiakastarpeeseen räätälöitävät ajo-opetukset takaavat 
yksilöllisen asiakaskokemuksen.

  » Työntekijöiden koulutusmahdollisuudet tukevat ammattitaitoa ja ne suunni-
tellaan yksilöllisesti työntekijän tehtävien ja tarpeen mukaan.

  » Työturvallisuuden varmistamiseksi yhtiöllä on toimivat prosessit tapatur-
mien minimoimiseksi. Yhtiöllä on myös laaja työterveyshuolto.

  » Asiakkaiden tietoturvaa on kehitetty entisestään kyber-
turvallisuusasiantuntijan kanssa.

  » Hyvä hallintotapa on oleellinen osa yhtiön toimintaa ja 
hallitustyöskentely on aktiivista ja ammattimaista.

Governance

40 %

60 %

naisia miehiä

Vastuullisuus

0 %

100 %

naisia miehiä

* Korona Fund III tuli omistajaksi 02/2020



MV-Jäähdytys
Ammattilaitteiden huoltoa 50 vuoden kokemuksella
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Logistiikkasuunnittelulla vähennetään hukka-ajoa ja 
työajosta syntyneitä hiilidioksidipäästöjä.

  » Yhtiö kerää asiakkaiden vanhat kylmäaineet ja öljyt, 
jotka joko käytetään uudelleen tai kierrätetään.

  » Minimoidaan kylmäaineiden ympäristövaikutuksia (ns. 
Global Warming Potential -arvo).

  » Toimitilaratkaisuissa hyödynnetään maa- ja ilmalämpöä 
sekä led-valaistusta.

Environmental SociAL

  » Merkittävä työllistävä vaikutus ja verojen 
maksaja.

  » Toimivan infrastruktuurin ylläpito.

  » Toimintamme vastuullisuudella on vaikutuksia 
kaikkiin sidosryhmiimme: asiakkaisiin, yhteis-
työkumppaneihin, viranomaisiin ja kilpailijoi-
hin.

  » Yli 50 vuoden historia ja Suomen toiseksi suu-
rin merkkiriippumaton jäähdytys-, lämmitys-, 
kylmä-, ja ammattikeittiölaitteiden huoltoon ja 
asennuksiin erikoistunut toimija.

  » Yli 15 000 huoltokäyntiä vuoden 2020 aikana.
  » Palkittu työnantaja Pirkanmaalla.

  » Mukavuusilmastoinnin kasvava kysyntä, 
sääntely ja EU-tason direktiivit (muun muas-
sa kylmäaineiden käyttö ja F-kaasuasetus) 
sekä energiatehokkuusvaatimukset. 

  » Kasvun hallinta ja henkilöstö- sekä asiakas-
tyytyväisyyden korkean tason säilyttäminen 
ja parantaminen entisestään. 

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa sisäistä viestintää ja kehittää 
asiakaspalvelua.

  » Uusien työntekijöiden kouluttaminen yhdessä Careerian kanssa oppisopi-
muskoulutuksella on luonut uusia työpaikkoja kasvavalle toimialalle.

  » Asiakaspalautteisiin reagoidaan herkästi ja kuluneen vuoden aikana eri-
tyisesti henkilöstön asenne ja tekninen kyvykkyys ovat niittäneet kiitosta. 
Tämä kertoo yhtiön hyvästä imagosta ja ilmapiiristä, joka tutkitusti houkut-
telee alan huiput yhtiön palvelukseen.

  » Hyvän hallintotavan mukainen ESG-asioiden raportointi 
ja jalkauttaminen on integroitu johtamisjärjestelmään. 

  » MV-Jäähdytys on mukana Vastuu Groupin ”Luotettava 
Kumppani” -ohjelmassa.

Governance

Vastuullisuus
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naisia miehiä

0 %

100 %

naisia miehiä

MV-Jäähdytys on jäähdytys-, lämmitys- ja ammattikeittiölaitteiden merkkiriippumatto-
maan 24/7-huoltoon, korjauksiin ja asennuksiin erikoistunut toimija. Vankka 50 vuoden 
kokemus luo lujan perustan yhteistyösuhteillemme. MV-Jäähdytys tuntee asiakkaansa 
tarpeet ja tarjoaa aina kestäviä ja energiatehokkaita ratkaisuja. 

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Varsi-
nais-Suomessa. 



Wunder on kansainvälinen digitaalisiin asiantuntija- ja verkkopalveluihin erikoistunut 
it-toimialan kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaiden digitaalista liiketoi-
mintaa, kilpailukykyä ja asiakaskokemusta. Kansainvälinen ja monipuolinen tiimi koostuu 
yli sadasta digitaalisesta neuvonantajasta, suunnittelijasta, insinööristä ja koodarista. 
Wunderin vahvuus on erityisesti teknisen ymmärryksen ja palvelumuotoilun yhdistämi-
sessä.

Yhtiöllä on Suomen lisäksi liiketoimintaa Latviassa ja Virossa.

Wunder
Digitaalisuus kuuluu kaikille
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Wunderin toimipisteiden sijainneissa on huomioitu hy-
vät joukkoliikenneyhteydet sekä saavutettavuus.

  » Green Tech -suunnittelu ja - kehitys, jossa optimoidaan 
arkkitehtuuri, palvelinkapasiteetti, tiedonsiirto ja pää-
telaitteet niin, että verkkopalvelut ovat tehokkaampia 
ja kuluttavat vähemmän sähköä ja välillisiä hiilidioksidi-
päästöjä.

Environmental SociAL

  » Yhtiö kehittää saavutettavia digitaalisia pal-
veluita yksityiselle ja julkiselle sektorille. 

  » Tehokkampaa verkkoasiointia palveluntarjo-
ajille ja loppukäyttäjille.  

  » Asiakkaat, konsultit ja eri teknologioiden ke-
hittäjät, kuten open source Drupal-yhteisö.

  » Tasapainoinen ja tehokas organisaatio.
  » Ajantasainen palvelutarjooma.
  » Nykyisten asiakkaiden säilyttäminen ja onnis-
tuminen uusasiakasmyynnissä.

  » Henkilöstötyytyväisyyden ylläpito ja onnistu-
neet rekrytoinnit.

  » Yhtiön kehittämät digitaaliset palvelut uudis-
tavat toimialaa.

  » Verkkopalveluiden esteettömyydessä
  » ja saavutettavuudessa johtava asiantuntija, 
joka edistää yhdenvertaisuutta ja ottaa huo-
mioon esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteet.

  » Käytettyjen teknologioiden kilpailukyky heik-
kenee, eikä muutokseen kyetä vastaamaan 
nopeasti.

  » Yhtiön ylläpitämiin palveluihin kohdistuu 
hyökkäyksiä.

  » Hyvä työnantajaimago tai työtyytyväisyys 
laskee ja avainhenkilöiden vaihtuvuus kasvaa.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Etätyön mahdollisuuksia paranettu muun muassa tarjoamalla lainaksi toi-
mistokalusteita ja tietokonetarvikkeita etätyöskentelyä tukemaan.

  » Wunderissa investoidaan työntekijöiden kehitysmahdollisuuksiin sekä si-
säisten että ulkoisten koulutusohjelmien puitteissa. 

  » Wunder koetaan kiinnostavaksi työpaikaksi ja rekrytoinneissa hakijamäärät 
ovat runsaat kaikkiin positioihin.

  » Tietoturva on asia, josta Wunderilla ei tingitä. Yhtiöllä on 
kansainvälinen Cyber Essentials plus -sertifiointi, joka on 
integroitu osaksi yhtiön riskienhallintaa.

  » Hyvä hallintotapa on oleellinen osa yhtiön toimintaa ja 
hallitustyöskentely on aktiivista ja ammattimaista. 
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Leanware on asiantuntija- ja ohjelmistokumppani tuotannon, toimitusketjun ja sisälogis-
tiikan digitalisointiin. Leanware toimittaa WMS-varastonhallintajärjestelmiä ja optimoi 
materiaalien käsittelyä kaupan varastoissa sekä teollisuuden prosesseissa. 

LeanwareMES- valmistuksenohjausjärjestelmän avulla voidaan parantaa läpimenoaikaa 
sekä vähentää korjaustyötä. Ostotoimintojen optimointiin toimitetaan SCM-järjestelmiä, 
joilla varmistetaan kriittisten komponenttien varastotasot optimaalisen tuotannon ylläpitä-
miseksi.

Leanware
Ohjelmistot tuotannon digitalisointiin
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Yhtiö kompensoi vuonna 2019 työautoilusta syntyneet 
hiilidioksidipäästöt istuttamalla uutta hiilinielua Pirkan-
maalle yhteistyössä Reforest Finlandin kanssa.

  » Covid 19-pandemian seurauksena yhtiö tarjosi henki-
löstölle mahdollisuuden etätyöskentelyyn sekä asiak-
kaille osallistumisen ilmaisiin webinaareihin.

Environmental SociAL

  » Kaupan ja teollisuuden alan  toimijoiden toi-
mintojen tehostaminen logistiikan optimoimi-
seksi ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

  » Asiakkaina pääasiassa teolliset sekä kaupan 
alan toimijat Suomessa.

  » ICT-alan ja tuotannon asiantuntijat.

  » Yhteensä yli 200 asiakasta, jotka tehostavat 
jatkuvasti tuotantoaan yhtiön järjestelmien 
avulla.

  » Leanware mahdollistaa tehokkaamman re-
surssien käytön järjestelmiensä avulla ja sitä 
kautta keventää yhteiskunnan kuormittamis-
ta.

  » Yhtiön järjestelmät vanhenevat teknologisesti 
ja ne korvataan uusilla tai muilla tuotteilla.

  » Osaajien menettäminen heikon henkilöstö-
johtamisen seurauksena.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta tulla emoyhtiö Lean Group Oy:n 
osakkaaksi ja merkittävä määrä henkilöstöstä päätti lähteä mukaan.

  » Yhtiö säilytti merkittävät työntekijäedut ja pyrkii edelleen kehittämään niitä.

  » Yhtiön palkitsemisjärjestelmä on läpinäkyvä ja se on koko 
organisaation tiedossa.

  » Yhtiössä on luotu hallitustyöskentelyn käytännöt sekä 
täydennetty hallitusta yhdellä teollisuusalan osaajalla 
sekä yhdellä ICT-alan kokeneella osaajalla.

Governance

37 %

63 %
naisia miehiä

Vastuullisuus

0 %

100 %

naisia miehiä



Korona Investin hallinnoima Korona Fund III Ky perusti Vaipurco Holding Oy:n, joka osti 
Vaihtolavacom Oy:n ja Purkucom Oy:n helmikuussa 2017. Kasvustrategia laadittiin yh-
dessä uuden toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden kanssa. Tavoitteena oli laa-
jentua Vaihtolavacom Oy:ssä arvoketjussa eteenpäin kuljetustoimintojen lisäksi ympä-
ristöpalveluihin. Yhtiön liikevaihdon rakenteesta merkittävä osa tuli ympäristöpalveluista 
Korona Fund III Ky:n irtautuessa kokonaisuudesta marraskuun lopussa 2020.

Vaihtolavacom Oy
Vaihtolavacom Oy kasvoi Korona Investin omistusaikana  
merkittäväksi ympäristöpalveluyritykseksi
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Merkittävimmät kehitysaskeleet 2020

  » Vaihtolavacom Oy perusti kolme jätteiden esikäsittelyasemaa 
pääkaupunkiseudulle ja pienensi merkittävästi hiilijalanjälkeään 
tehokkaamman logistiikan seurauksena. Lisäksi se toteutti esi-
käsittelyasemilla ympäristölupien mukaista toimintaa.

  » Vaihtolavacom Oy uusi kalustoaan, minkä johdosta kaluston 
keski-ikä puolittui. Lisäksi yhtiö alkoi käyttää uusiutuvaa Neste 
My Diesel -polttoainetta kuljetuskalustossaan.

Environmental SociAL

  » Uudellamaalla rakennusjätteen kierrätyksen 
ja logistiikan optimaalinen käsittely syntypai-
kasta käsittelyvaiheeseen.

  » Asiakkaina pääasiassa rakennusliikkeet ja 
taloyhtiöt.

  » Ympäristö- ja kuljetusalan erikoisosaajat.

  » Yhteensä noin 60 000 logistiikkatransaktiota 
vuosittain.

  » Yli 50 000 tonnia rakennusjätteen käsittelyä 
vuositasolla.

  » Etelä-Suomeen syntyi aidosti palvelulupauk-
sensa mukainen rakennusjätteen esikäsitteli-
jä, joka tarjoaa asiakkailleen tehokkaimman ja 
yhteiskunnalle optimaalisimman logistiikka-
vaihtoehdon.

  » Yhtiön logistiikanohjaus häiriintyisi ja vaikut-
taisi vakiintuneisiin asiakassuhteisiin negatii-
visesti.

Vaikutus yhteiskunnassa

Liikevaihto

Käyttökate

Investoinnit

Henkilöstö

Hallitus Johtoryhmä

Sidosryhmämme

Kestävä kasvu ja arvonluonti

Yhteiskunnallinen muutos

Riski

  » Laadittiin sopimukset kaikille työntekijöille ja toimihenkilöille sekä 
ostettujen liiketoimintojen työntekijöiden työehdot yhtenäistettiin 
yhtiön politiikan mukaiseksi.

  » Luotiin kuljettajille kannustinjärjestelmä, jossa autovahinkojen 
välttäminen mahdollisti taloudellisten kannustimien saamisen.

  » Yhtiön toiminnanohjauksen automaatiota edistettiin ja 
tietoturvallisuutta parannettiin keskittämällä toiminnan-
ohjaus yhteen järjestelmään.

  » Järjestettiin talouden ja hallinnon raportointi.
  » 45 kuukauden omistusaikana pidettiin emoyhtiön halli-
tuksen kokouksia 41 kertaa.

Governance

25 %
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naisia miehiä

Vastuullisuus

0 %

100 %
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