Vastuullisuusraportin Tiivistelmä
Azets Insight Oy
2021

Johdanto
Azets Insight Oy vuoden 2021 vastuullisuusraportti tarkastelee yrityksen talous-, ympäristö-,
laatu- ja sosiaalista vaikutusta vuosilta 2018-2020. Raportti viittaa GRI -standardin raportointivaatimuksiin, ja tarkastelee Azets Insight Oy:n oman toiminnan synnyttämiä vaikutuksia. Tarkastelun kohteena eivät ole Azetsin asiakkaiden tai toimittajien vaikutukset, lukuun ottamatta
ostetun sähkön päästövaikutuksia. Vastuullisuusraportti tarkastelee Azets Insight Oy:tä Suomessa ja Virossa.

Vastuullisuus Azetsilla
Azets haluaa olla alansa edelläkävijä vastuullisuustyössä sekä oman toimintansa että asiakkaillemme tarjottavien palveluiden osalta. Vastuullinen toiminta on osa päivittäistä työtämme
ja johtamistamme, jonka pohjana ovat arvomme: Collaborative, Authentic, Respectful ja Dynamic.

Näiden lisäksi vastuullisuustyötä ohjaavat Azetsin yleiset vastuullisuusperiaatteet ja konsernin
Code of Conduct -ohjeistus. Vastuullisuusperiaatteissamme on huomioitu myös YK:n ohjaavat
periaatteet koskien yritystoimintaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä.
Azets Insight Oy:n vastuullisuudesta ja sen edistämisestä vastaa johtoryhmä. Ryhmä päättää
Azetsin strategiasta, toimintapolitiikasta ja vastuullisuuslinjauksista. Azetsin yritysvastuuperiaatteet on julkaistu syyskuussa 2019, josta lähtien periaatteita on käsitelty puolivuosittain johtoryhmän kokouksissa. Vastuullisuusraportin hyväksyy johtoryhmä toimitusjohtajan johdolla.
Vastuullisuustyötä tukee vapaaehtoisista azetslaisista koottu vastuullisuusverkosto.
Azetsin yritysvastuu pohjautuu neljään periaatteeseen:
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Vastuullisuutemme perustana ovat yritysvastuun perusperiaatteet eli taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Lisäksi Azetsin asiakkailleen tuottamia palveluita ohjaa
lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset, joten neljänneksi vastuullisuusperiaatteeksi olemme valinneet vastuun laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta.
Tämä vastuullisuusraportin tiivistelmä kokoaa yhteen vaikutukset neljän periaatteen osalta ja
esittelee Azets Insight Oy:n toimet vastuullisuuden edistämiseen.
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Azets Insight Oy
Azets on talous-, palkka-, HR- ja neuvonantopalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja
tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaita henkilökohtaisesti niin digitaalisesti kuin paikallisesti.
Azets toimii 8 eri maassa ja työllistää yli 6500 työntekijää. Konsernin liikevaihto vuonna 2019
oli 505 MGBP ja konsernin omistaa pääomasijoitusyhtiö HgCapital.
Suomessa toimimme 15 eri paikkakunnalla ja toimintojemme tukena meillä on palvelukeskus
Tallinnassa. Työllistämme yli 700 ammattilaista ja liikevaihtomme oli kesäkuussa 2020 päättyneellä tilikaudella 65,4 MEUR. Palvelemme noin 5 500 asiakasta eri kokoluokissa ja eri toimialoilta pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin, ja kansainvälisistä organisaatioista järjestöihin.
Azetsin visiona on tehdä palveluistamme jatkuvasti älykkäämpiä, vaikuttavampia ja henkilökohtaisempia. Autamme asiakkaitamme keskittymään liiketoimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla talous-, palkka-, HR- ja neuvontapalveluja sekä niitä tukevia teknologiaratkaisuja.

Palvelumme
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Taloushallinnon palvelut
Taloushallinnon palvelumme kattavat kaikki taloushallinnon osa-alueet kirjanpidosta konsernilaskentaan. Tarjoamme asiakkaillemme tukea taloushallinnon kehittämisessä ja ulkoistamisessa, konsultoimme erilaisissa talouden muutostilanteissa ja tuemme asiakkaitamme sekä
kansainvälisissä että toimialakohtaisissa haasteissa.
Palkka- ja HR-palvelut
Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palkanlaskentapalvelua, joka kattaa kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet palkkatapahtumien käsittelystä maksatukseen, raportointiin ja
sähköiseen arkistointiin. Lisäksi tuemme asiakkaitamme palkanlaskennan prosessien kehittämisessä ja automatisoinnissa. HR –palvelumme skaalautuvat asiakkaidemme tarpeen mukaan. Tarjoamme asiakkaillemme HR-ulkoistuspalveluita ja työsuhdejuridiikan palveluita sekä
tuemme asiakkaitamme heidän HR-prosessiensa kehittämisessä. Lisäksi palvelumme kattavat rekrytointi- ja henkilöarviointipalvelut sekä outplacement-ratkaisut.
Teknologiaratkaisut
Teknologiaratkaisumme kattavat talous-, palkka-, HR- ja työaikajärjestelmät sekä niihin liittyvät
automaatio-, konsultointi- ja tukipalvelut.
Advisory-palvelut
Advisory-palvelumme kattavat organisaatioiden strategiaa, muutoksia, kulttuuria ja johtamista
edistävää konsultointia ja valmennusta, sekä taloushallinnon konsultointia.
Liiketoiminnan tukipalvelut
Oman liiketoimintamme tukena toimivat sisäiset talous-, henkilöstö- ja IT –palvelut, sekä
myynti ja markkinointi.

Azets Insight Oy:n Johtoryhmä
Azets Suomen toimitusjohtajana on toiminut 1.7.2019 alkaen Ulla Nikkanen (kuvassa ensimmäinen vasemmalla). Johtoryhmämme koostuu liiketoimintojemme ja yrityksemme sisäisten
toimintojen johtajista.
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Taloudellinen vastuu Azetsilla
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Taloudellinen vastuu
Vuoden 2021 vastuullisuusraportti tarkastelee taloudellisia vaikutuksia tilikausilta 1.1.2018 –
30.6.2020.
Tilikausi

1-6/2018

2018/2019

2019/2020

Liikevaihto

46 209 820

60 924 615

62 782 982

EBITDA

(6 560 791)

(8 313 821)

(10 061 741)

Tulos

2 135 368

143 051

125 922

Jaettu taloudellinen arvo

(41 667 256)

(57 007 607)

(57 616 427)

Operatiiviset kustannukset

(11 661 608)

(14 230 605)

(12 848 603)

Palkat ja luontaisedut

(27 903 244)

(35 201158)

(35 405 501)

Korot ja lainan lyhennykset

(68 349)

(8 681 216)

(9 331184)

Maksut valtiolle

(2 034 055)

1 105 372

(31 139)

Säilytetty taloudellinen arvo
(Liikevaihto – Jaettu taloudellinen arvo

4 542 564

3 917 0082

5 166 555

Verojalanjälki
Verotyypit

1-6/2018

2018/2019

2019/2020

ALV

8 315 318

10 813 659

11 425 308

Ennakonpidätys

5 373 837

6 322 740

6 818 746

Tulovero

3 428

5 866

20 086

Summa

13 692 583

17 142 265

18 264 142

Keskimääräinen TyEL -maksu
per työntekijä tilikaudella 2020:
10,37 EUR

Henkilöstöstä vuonna 2020:
97% työskentelee vakituisesti
35% työsopimusta vakinaistettiin
Noin puolet 20-29 vuotiaita

Kotimaisten hankintojen
osuus tilikaudella 2020:
95,5%
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Yhteenveto talousvaikutuksista
Azetsin taloudellinen vastuu on kehittynyt positiiviseen suuntaan tarkasteluajanjaksolla.
Tilikausina 2019 – 2020 liikevaihtomme kasvoi noin 3 % ja EBITDA noin 20 %. Tuloksemme
kaudesta 1-6/2018 tilikauteen 2020 on laskenut, mikä johtuu maksetuista konserniavustuksista. Sidosryhmillemme jaettu taloudellinen arvo on kasvanut euromääräisesti noin 1 % tilikausina 2019 – 2020. Kasvun syynä ovat olleet kasvaneet, henkilöstölle maksetut palkat ja
luontaisedut sekä velkojille maksetut korot ja lainojen lyhennykset. Säilyttämämme taloudellinen arvo (economic value retained) on kasvanut mahdollistaen tulevaisuuden investoinnit.
Verojalanjälkemme on kasvanut noin 6 %. Jalanjälkemme suhteessa liikevaihtoon on pysynyt
noin 28 %:ssa tuloverojen laskun sekä arvonlisäverojen, että ennakonpidätysten nousun kompensoidessa toisiaan. Matalat tuloveromme suhteessa kaikkiin maksettuihin veroihin johtuvat
konserniavustuksista. Tämän raportin tarkastelukaudelta Azetsilla ei ole Suomen verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa eikä merkintöjä puutteellisesta oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisesta. Oman verovelvollisuutemme lisäksi tehtävämme ulkoistuspalvelukumppanina on varmistaa, että asiakkaidemme kirjanpito on lainmukainen ja verot on laskettu
oikein.
Covid-19 pandemiasta huolimatta työllistävyys on pysynyt hyvällä tasolla. Vaikutuksemme
paikallisiin toimittajiin on ollut positiivinen.

Tavoitteet 2021-2022
Vastuullisuus –teeman tuominen osaksi yhtiön
hankintapolitiikkaa ja –sopimuksia (ns. toimittajavaatimukset)
Vastuullisuuden hyödyntäminen kilpailutekijänä
myynnissä ja markkinoinnissa

9 (20)

Ympäristövastuu Azetsilla
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Ympäristövastuu
Azetsin ympäristövaikutuksia tarkastellaan vuosilta 2018-2020, ja ympäristövaikutusten keskiössä ovat yrityksen omat vaikutukset ja asiakkaiden ympäristövaikutusten lieventäminen konsultoinnilla ja digitaalisilla ratkaisuilla.
Materiaali- ja ekologiset hankinnat
Azetsin hävikkivaikutukset koskien eri paikkakuntien yksiköiden toimistotarvikkeita ovat hyvin vähäisiä. Kertakäyttöastioista syntyvää jätettä
muodostuu hyvin vähän, koska suurin osa toimistoista hyödyntää uudelleen käytettäviä posliini- tai keramiikka-astioita. Suurin osa toimistoissa käytettävästä kertakäyttöisestä talouspaperista on biohajoavaa,
eikä toimistoilla tarjolla olevista välipaloista synny merkittävää hävikkiä.
Jätteet
Paperi- ja tietoturvamuovijäte, tonnia
11,5

10,6

1,9

0,9
2018

5,3

3,4

0,9

2019

Keräyspaperi

Tietoturvapaperi

Tietoturvamuovi

4,7

3,8
2020

Tietoturva-SER

Yhteensä

Päästöt
Azetsin päästöt muodostuvat pääosin työntekijöille korvatuista kilometreistä, ostetusta energiasta ja työmatkoista.
Scope 1
Vuonna 2020
Korvatut kilometrit, km: 58 659
Päästöt, tCO2: 9,1

Scope 2
Vuonna 2020
Ostettu energia, MWh: 494
Päästöt, tCO2: 69

Scope 3
Vuonna 2020
Lennot, kpl: 12

Vuonna 2019
Päästöt, tCO2: 28,6

Vuonna 2019
Päästöt, tCO2: 90

Vuonna 2019
Lennot, kpl: 79

Energiankulutus

Energiaintensiteetti

625

639

494

2018

2019

2020

MWh

Vuosi

2018

2019

2020

Energiankulutus, MWh

625

639

494

Henkilöstön määrä, kpl

663

702

723

Energia-intensiteetti, MWh/kpl

0,94

0,91

0,68
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Yhteenveto ympäristövaikutuksista
Azetsin ympäristövaikutukset ovat vähäisiä.
Kokonaiskuvassa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia on saavutettu seuraavien toimien kautta: energiankulutuksen vähentäminen smarter working -filosofian kautta, siirtymällä
uusiutuvaan sähköntuotantoon sekä siirtymällä paperittomaan organisaatioon jätteiden vähentämiseksi. Merkittävin negatiivinen ympäristövaikutus on toimistotyöstä johtuva energiankulutus sekä energiankulutuksesta että liikematkustamisesta aiheutuvat päästöt. Vuodesta 2021
alkaen kaikki toimitettu sähkö on tuotettu eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäisjärjestelmän todentamana uusiutuvista tuotantomuodoista. Azets pyrkii myös vähentämään liikematkustamisesta syntyviä päästöjä matkustussäännöillä, jotka ohjaavat henkilöstöä suosimaan julkista liikennettä.
Korona-pandemian myötä kiinnostus etätyötä kohtaan on lisääntynyt ja sen seurauksena toimitilojen tarve on vähentymässä. Näin ollen on odotettavissa, että päästötasot pysyvät pandemian edeltävää tasoa alempana myös tulevaisuudessa.
Virtuaalitapaamiset ovat yleistyneet niin sisäisissä kuin ulkoisissa tapaamissa, minkä seurauksena on odotettavissa myös liikematkustamisen päästöjen jääminen alhaisemmalle tasolle
kuin aikaisemmin. Azets on myös aktiivisesti pyrkinyt vähentämään sekä omaa että asiakkaidensa paperijätettä digitalisoimalla palveluita ja siirtymisellä sähköiseen arkistointiin.

Tavoitteet 2021-2022
Smarter working -filosofian edistäminen
Ekologisten hankintojen edistäminen
Hiilijalanjäljen mittaamisen parantaminen
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Sosiaalinen vastuu Azetsilla
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Sosiaalinen vastuu
Yksi yrityksemme merkittävimmistä vastuullisuuden osa-alueista on sosiaaliset vaikutukset
henkilöstöömme ja asiakkaisiimme. Noudatamme paikallista lainsäädäntöä, ylläpidämme henkilöstömme ammattitaitoa koulutuksilla sekä huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Varmistamme asiakkaidemme yksityisyyden ja tietoturvan, ja taloushallinnon asiantuntijaorganisaationa huolehdimme osaltamme asiakkaidemme
liiketoiminnan laillisuudesta ja oikeellisuudesta. Hyväntekeväisyystoimemme edistävät sekä
lasten oppimista, että ympäristönsuojelua.
Henkilöstön määrä
656

688

621
35

723

658

71

30

2018
Henkilöstö, kpl

74

20

2019
Vakituinen, kpl

Määräaikainen, kpl

703
65

2020
Osa-aikainen, kpl

Sairaspoissaoloprosentin keskiarvo
2,99%

2,52%

2,01%

2018

2019

2020

Sairaspoissaolo%, keskiarvo

Employee Net Promoter Score (eNPS)

24

2018

33

2019

41

2020

Koulutukset
Azetslaiset käyttävät osaamisensa kehittämiseen
keskimäärin 13 päivää vuodessa
Henkilöstön keskimääräinen työssäoloaika
Vuosi 2020: 6.8 vuotta
Vuosi 2019: 6.3 vuotta
Sattuneet työtapaturmat
Vuosi 2020: 5 kpl
Vuosi 2019: 13 kpl
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Yhteenveto sosiaalisista vaikutuksista
Azets on edistänyt työyhteisönsä hyvinvointia organisaation ja yksilöiden tarpeet huomioiden
kartoittamalla liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä sekä niitä ehkäiseviä tekijöitä. Azetsilla työskentelyn riskit ja vaarat liittyvät psykososiaalisiin kuormitustekijöihin, ergonomiatekijöihin ja
normaaleihin toimistotyön tapaturmariskeihin.
Henkilöstökyselyiden perusteella tyytyväisyys työhön on ollut kasvussa, ja henkilöstömäärän
kasvusta huolimatta työtapaturmien määrät ja sairauspoissaolopäivät ovat pysyneet tasaisina.
Myös koulutusten määrä on ollut kasvussa ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti koulutuksilla
on pyritty sekä ylläpitämään että päivittämään asiantuntijoidemme osaamista. Panostamme
monimuotoisuuteen, kiellämme syrjinnän ja pyrimme tarjoamaan kaikille työntekijöillemme työsuhteesta riippumatta mahdollisimman hyvät olosuhteet työssä menestymiseen. Olemme laatineet lakisääteisen henkilöstösuunnitelman, tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joita päivitämme säännöllisesti.
Ylläpidämme velvollisuuttamme turvata asiakkaidemme arkaluonteiset tiedot, eikä meillä ole
ollut tarkastelujaksoksolla Tietosuojavaltuutetulle ilmoitettuja tietosuojaloukkauksia.
Azetsin hyväntekeväisyystyön raamina toimii Azets 4 Kids –säätiö, joka yhdistää sekä sosiaalisen että ympäristövastuun edistämällä lasten kouluttamista ja ehkäisemällä ilmastonmuutosta. Suomen lahjoituksilla säätiö on tukenut Romanian lastenkotitoimintaa. Säätiön toiminnan lisäksi Azets on osallistunut Joulupuu-keräykseen.

Tavoitteet 2021-2022
Hyväntekeväisyys & vastuullisuusteot: kohteena
lapset ja ympäristö
 Taloudellisia panostuksia vaativat vastuullisuusteot rahoitetaan Azets4Kids –
säätiön kautta
Vastuullisuus työnantajana
 Mukaan lukien oppilaitosyhteistyö ja monimuotoisuus
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Vastuu laadusta ja ennakoivasta
riskienhallinnasta Azetsilla
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Vastuu laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta
Neljännen vastuullisuutemme osa-alueen merkitys on vuoden 2020 aikana korostunut entisestään mm. erilaisten tietoturvakysymysten noustessa medioissa laajaan tarkasteluun ja arvioitavaksi. Haluamme jatkuvasti kehittää toimiamme oman toimintamme laadun, riskienhallinnan
sekä asiakkaiden neuvonnan osalta. Laatua kehitämme systematisoimalla ja yhtenäistämällä
prosessejamme, kouluttamalla henkilöstöämme henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisesti, tekemällä säännöllistä itsearviointia ja sisäisiä testejä mahdollisten tietoturvariskien tunnistamiseksi sekä velvoittamalla sopimuksin kumppaneitamme jatkuvaan oman toimintansa
laadun ja riskien hallintaan.
ISAE 3402 Type II -auditointi on ollut osa Azetsin palkkapalveluiden laadunvarmistusta jo useiden vuosien ajan, ja asiakkaidemme tyytyväisyyden seuraaminen ja asiakaspalautteen jatkuva
kerääminen ovat keskeisiä toimintatapoja, joiden kautta vahvistamme asiakasymmärrystämme ja kehitämme palveluitamme.
Rahanpesun ja terrorismin rahoittaminen estäminen
TTaloushallinnon asiantuntijanaorganisaationa olemme erittäin tietoisia korruption,
rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen riskeistä. Toimintaamme ohjaa Suomen rahanpesulainsäädäntö
(28.6.2017/444*) ja edistämme toimillamme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen paljastamista ja selvittämistä.
Azets noudattaa rahanpesulainsäädäntöön perustuvaa Anti-Money Laundering
(AML) tuntemismenettelyä, joka toteutetaan jokaisen uuden asiakassuhteen
alussa. Tuntemismenettelyihin liittyvien
valvontaprosessien
lisäksi
jokaisella
azetslaisella on jatkuva selonottovelvollisuus toimiessaan.

Vahvistetut korruption tai rahanpesun tapaukset
Azetsilla ei ole raportoituja korruptio- tai
rahanpesutapauksia.

Korruption ja rahanpesun vastaisen
toiminnan viestintä
Olemme viestineet kaikille liiketoimintakumppaneillemme korruption ja rahanpesun vastaisesta toiminnasta. Lisäksi
tiedotamme AML -valvonnasta Azets.fi sivustolla, uutiskirjeissä ja KYC (Know
Your Customer) asiakaskyselyiden yhteydessä. Henkilöstöllemme tiedotamme
asiasta sisäisesti Intranetissä.
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Laadullisen vastuun edistäminen
Asiakaskokemus ja sen kehittäminen on yksi painopisteistämme jatkossakin. Velvollisuutemme asiantuntijaorganisaationa on tunnistaa ja ehkäistä asiakkaidemme kohtaamia taloudellisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia sekä laadullisia riskejä. Laajasta asiakaskunnasta johtuen
asiakkaiden opastus ja koulutus voidaankin nähdä yhtenä Azetsin vastuullisuustyön vaikuttavimpana ja merkittävimpänä osa-alueena, joka nivoutuu tiiviisti vastuuseemme laadusta ja ennakoivasta riskienhallinnasta. Pyrimme myös ehkäisemään korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiä.
Seuraamme asiakaskokemusta ja sen edistymistä asiakaspalautteen kautta. Viimeisimmän
palautteen mukaan, asiakkaamme arvostavat erityisesti:
•
•
•
•

Asiakaslähtöistä palvelua
Osaamista ja ammattitaitoa
Toimivaa palvelukokonaisuutta
Joustavuutta ja palveluiden helppoa saatavuutta

Tavoitteet 2021-2022
Laatu-, riskienhallinta ja tietosuoja-/tietoturvaprosessien jatkuva kehittäminen
Asiakkaiden vastuullisen toiminnan edistäminen
mm. raportointipalvelun kautta
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Azetsin vastuullisuus 2020
Azetsin vastuullisuutta mitataan neljästä näkökulmasta: talous, ympäristö, sosiaalisuus ja laatu
sekä ennakoiva riskienhallinta. Pyrimme toiminnallamme edistämään vastuullisuuden positiivisia vaikutuksia sekä ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia. Positiivisilla vaikutuksilla tarkoitamme toimintaa, joka edistää yhteiskunnan tai Azetsin hyvinvointia seuraamastamme neljästä eri vastuullisuuden näkökulmasta. Negatiivisella vaikutuksella tarkoitamme taas vaikutuksia, jotka heikentävät yhteiskunnallista hyvää tai liiketoimintamme jatkuvuutta.
Vuoden 2021 vastuullisuusraportin mukaan Azetsin negatiiviset taloudelliset vaikutukset ovat
hyvin vähäisiä ja yrityksemme sisään ja ulospäin suuntautuvat positiiviset vaikutukset ovat
kasvussa. Jaettu taloudellinen arvo on kasvanut, kuten myös säilyttämämme taloudellinen
arvo sekä verojalanjälki. Liiketuloksemme on laskenut hieman, mutta työllistävyys ja yhteistoiminta paikallisten toimittajien kanssa on pysynyt hyvällä tasolla.
Ympäristövaikutuksissa meillä on mahdollisuuksia parantaa ekologisuuttamme ja kehittää liiketoimintaamme kohti vähähiilisempää toimintamallia. Vastuullisuusraportti osoittaa, että
meillä on vahva pohja negatiivisten ympäristövaikutusten ehkäisylle tulevaisuudessa, johon
pyrimme parantamalla hiilijalanjälkemme mittausta, siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin,
vähentämällä työmatkojen fossiilisten polttoaineiden käyttöä etätapaamisilla ja siirtämällä fyysiset paperidokumentit digitaaliseen muotoon.
Sosiaalinen vaikutuksemme henkilöstöömme ja asiakkaisiimme on merkittävä. Vastuullisuusraportti osoittaa, että olemme onnistuneet ylläpitämään henkilöstömme hyvinvointia ja työllistämistä Covid -19 pandemiasta huolimatta. Henkilöstömme keskimääräisen työssäoloajan ja
eNPS luvun kasvu tarkastelujaksolla osoittaa, että henkilöstömme tyytyväisyys on kasvanut.
Työtapaturmien ja sairaspoissaolopäivien määrät ovat pysyneet tasaisina henkilöstön kasvusta huolimatta, mikä osoittaa asetettujen henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden toimien
tehokkuuden. Vastuullisuusraportin tarkastelujaksolla Azetsilla ei ole ollut Tietosuojavaltuutetulle ilmoitettuja tietosuojaloukkauksia ja hyväntekeväisyystoimintamme on pysynyt aktiivisena
pandemiasta huolimatta.
Vastaavasti olemme onnistuneet ylläpitämään asiakkaidemme yksityisyyden turvaa sekä kannattavaa, jatkuvaa ja vastuullista liiketoimintaa edistämällä palveluidemme laatua ja turvallisuutta. Varmistamme palveluidemme laadun ISAE –standardilla, noudatamme rahanpesulainsäädännön asettamia velvoitteita ja seuraamme aktiivisesti asiakkaidemme palautetta palveluidemme kehityksessä. Vastuullisuusraportin mukaan meillä ei ole ollut tarkastelujaksolla korruptio- tai rahanpesutapauksia. Lisäksi asiakkaamme arvostavat erityisesti asiakaslähtöistä
palveluamme, osaamistamme ja ammattitaitoa, toimivia palvelukokonaisuuksiamme, sekä
joustavuutta että palveluiden helppoa saatavuutta.
Tulevaisuudessa jatkamme laatu-, riskienhallinta ja tietosuoja-/tietoturvaprosessien kehittämistä ja edistämme asiakkaidemme vastuullista toimintaa mm. raportointipalveluiden kautta.
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Keskeisimmät vastuullisuustekijämme ovat:
1. Asiakkaiden vastuullisuusriskien havainnointi, esille nostaminen ja riskien hallinnan
tuki
2. Asiakkaiden vastuullisuustyöhön vaikuttaminen
3. Vastuullisuus työnantajana
4. Rooli tiennäyttäjänä vastuullisuudessa

Merkittävin sisäinen vastuullisuustoimi:
Toimimme yli 700 henkilön työantajana ja erityisesti nuorten työllistäjänä. Tämä tuo meille
laajan vastuun hoitaa työnantajavelvoitteemme hyvin sekä vaalia eettistä, vastuullista ja arvojemme mukaista henkilöstöpolitiikkaa.

Merkittävin vastuullisuustoimemme:
Yhtiömme keskeisin vaikuttamisen kenttä vastuullisuudessa ei ole oma toimintamme vaan
se, miten toiminnallamme vaikutamme laajaan asiakaskuntaamme. Tästä syystä olemme
nostaneet vastuullisuustekijöiden kärkeen sen, miten toteutamme palvelumme asiakkaillemme sekä miten ohjaamme ja opastamme asiakkaitamme toimimaan erityisesti lainmukaisuus, riskienhallinta, vastuullisuus ja eettisyys huomioiden.
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