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Transmeri-konserni on kasvanut suomalaisesta perheyrityksestä kansainväliseksi pienten ja keskisuurten yritysten
monialakonserniksi.
Tässä raportissa esittelemme toimintaamme koko konsernin näkökulmasta.
Tarkempia tietoja yksittäisten konserniyhtiöiden toiminnasta pääset lukemaan heidän kotisivuiltaan ja yhtiöiden
omasta raportoinnista.

3

Transmerin tarina
4

Transmerin tarina
Transmeri on vuonna 1928
perustettu suomalainen
perheyritys, jolla on pitkät
perinteet onnistuneiden
tuotelanseerauksien ja
merkittävien markkina-asemien
luomisessa.

Gunnar Didrichsen perusti Transmerin vuonna 1928. Tuohon aikaan,
kuten yhtiön perustaja itse kuvasi, ”Suomi oli vain valkoinen alue
kartalla”. Maailmaa kiertänyt ja Euroopassa kouluttautunut
visionääri näki alueella kuitenkin menestymisen mahdollisuuksia ja
päätti aloittaa
liiketoiminnan. Ensimmäiset
pitkäaikaiset
päämiessuhteet Transmeri sopi jo vuonna 1931 SC Johnsonin ja
1933 Chanelin kanssa. Nämä sopimukset ovat pitäneet tähän
päivään saakka.
Transmerillä on ollut omaa valmistusta ja tuotekehitystä jo
varhaisista vaiheista asti. Vuonna 1932 Transmeri muutti vuokralle
Helsingin keskustaan, Stockmannin rakennukseen, varasto- ja
tuotantotilojen sijaitessa kadun toisella puolella.

Vuonna 1949 Transmerin tehdasta alettiin rakentamaan Helsingin
Lauttasaareen Melkonkadun ja Itälahden väliin. Kun tuotanto kasvoi,
tilaa tarvittiin enemmän ja piti päättää missä valmistusta halutaan
jatkaa. Erilaisten vaihtoehtojen harkitsemisen jälkeen päädyttiin
valitsemaan Espoon Kilo, missä uudet kiinteistöt valmistuivat vuonna
1983.
2000-luvun alussa oli selvää etteivät nykyiset tilat enää vastanneet
tulevaisuuden tarpeita. Niinpä Transmeri rakennutti uuden
tuotantolaitoksen Vantaan Piispankylään ja se valmistui vuonna 2007.
Kiinteistössä toimivat tällä hetkellä tuotekehitys, valmistus ja
logistiikka. Vuonna 2015 pääkonttorimme siirtyi nykyisiin
toimitiloihimme Quartetto Business Parkiin Leppävaarassa.

Transmerin tarina
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Gunnar Didrichsen toimi Transmerin toimitusjohtajana 60 vuotta,
yhtiön perustamisesta vuoteen 1988 saakka. Gunnar Didrichsenin
aloittamaa elämäntyötä jatkavat kaikki hänen neljä lastaan perheineen.
Transmeri ei ole vain yritys tai työpaikka: se on Didrichsenien toinen
perhe, jonka tulevaisuuteen kaikki perheenjäsenet ovat vaikuttamassa.
Jon Didrichsen jatkoi isänsä jalanjäljillä työskennellen yrityksen
toimitusjohtajana vuosina 1988-2009. Didrichsenin perheen kuopus,
Ann Marie Didrichsen, toimi Transmerin toimitusjohtajana vuosina
2009-2013. Sen jälkeen konserniyhtiöiden johdossa on toiminut
perheen ulkopuolinen henkilö. Tällä hetkellä kolmas sukupolvi on
perehtymässä perhettä yhdistävän liiketoiminnan jatkamiseen ja
vastuullisiksi omistajiksi.
Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Avainluvut

MAAT JOISSA TOIMIMME

Kansainvälisyys

VENÄJÄ

Transmeri on ollut kansainvälinen yhtiö perustamisestaan asti, ja
yhtiön ydinliiketoimintaa on kautta aikojen ollut erilaisten tuotteiden
maahantuonti. Lisäksi myynti ulkomaille on vuosien saatossa
lisääntynyt ja nykyään Transmeri-konsernin liikevaihto muodostuu niin
kotimaisesta kuin ulkomaisesta liiketoiminnasta. Viime vuonna
ulkomaisen liikevaihdon osuus konsernin koko liikevaihdosta ylsi noin
61 prosenttiin.
Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja konsernimme kotimaisen
liiketoiminnan muodostavat tytäryhtiöt Oy Transmeri Ab, Oy Transmeri
Logistics Ab, Miraculos Oy, Banmark Oy Ab ja Oy Sultrade Ltd. Suorista
tytäryhtiöistämme A/S Kaupmees toimii Virossa . Lisäksi suorilla
tytäryhtiöillämme on alakonserniyhtiöitä ja liiketoimintaa mm.
Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Kiinassa, Puolassa ja
Tšekissä. Ulkomaan toimipisteemme ovat pääasiassa
myyntikonttoreita.

RUOTSI

MILJOONAA EUROA

222

MILJOONAA EUROA
VIRO

LIIKEVOITTO

6,7

SUOMI

LIIKEVAIHTO

LATVIA
PUOLA

KIINA

LIETTUA

TSEKKI
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TYÖLLISTÄMME YLI

750
HENKILÖÄ
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Pieni suuri monialakonserni
Oy Transmeri Group Ab

Olemme suomalainen perheyhtiö, josta on vuosien saatossa kasvanut
pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva kansainvälinen
monialakonserni. Pienimmät konserniimme kuuluvat yhtiöt ovat
mikroyrityksiä, jotka työllistävät vain muutaman ihmisen. Suurin
konserniyhtiömme Kaupmees työllistää noin 250 henkilöä. Selkeä
enemmistö konserniyhtiöistämme koostuu kuitenkin alle sadasta
työntekijästä.

Oy Transmeri Ab

Natcos Nordic OÜ
(EST)

Kaikkiaan
Transmeri-konserni
koostuu
kahdestakymmenestä
yrityksestä ja pitää sisällään kolme alakonsernia (kts. kuva oikealla).
Konserniimme kuuluvat alakonsernit sekä yksittäiset tytäryhtiöt ovat
verrattain itsenäisiä toimijoita päätöksenteossaan, joita konsernin
emoyhtiö Transmeri Group tukitoimintoineen pyrkii eräänlaisena
palvelukeskuksena tukemaan tavoitteidensa saavuttamisessa. Pkyrityksinä eroamme suurista pörssiyhtiöistä siinä, että käytössämme ei
välttämättä ole kaikilta osin samanlaisia resursseja kuin suurilla
pörssiyhtiöillä, mutta yhdessä, yhtenä kokonaisuutena, olemme
kuitenkin kasvaneet jo yli 220 M€ liikevaihdon ja yli 750 henkilön
kokoiseksi.
Perheyrityksenä olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen omistajuuteen ja
arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia. Uskomme yhteistyön
voimaan ja pyrimme jatkuvasti kehittämään käytäntöjämme sekä
tukemaan itsenäisten tytäryhtiöidemme pyrkimyksiä edistää
yritysvastuuteemoja heidän arvoketjuissaan. Yritysvastuu merkitsee
meille jatkuvaa työtä maailman ja yhteiskunnan muuttuvien
tarpeiden, haasteiden ja odotuksien huomioimiseksi ja yhteisten
ratkaisujen kehittämiseksi.

Liiketoiminnan luonne ja vastuun rajat
Transmeri-konsernin juuret ovat tuotteiden maahantuonnissa ja B2Bkaupassa, jotka edelleen muodostavat konsernin liiketoiminnan kovan
ytimen ja ovat olennainen osa lähes kaikkien konserniyhtiöiden
nykyistä liiketoimintaa. Vuosien saatossa maahantuotavien

Oy Transmeri
Logistics Ab

Polar Sun Products
OÜ (EST)
Transmeri Nordic
AB (SWE)

Banmark Oy Ab

Miraculos Oy

AS Kaupmees
Investeeringud
(EST)

Kiertopaine Oy

Banmark LLC
(RUS)

UAB Tridens Lt
(LTU)

Banmark AB
(SWE)

SIA Tribaltic.lv
(LTV)

Hämeen
Öljykeskus Oy
80%

Vastuullisuusohjelma

A/S Madara
Cosmetics (LTV)
22,94%

Tridens AS (EST)
96,13%

Transmeri China
Ltd (CHI)

Liiketoimintamme luonteeseen kuuluu, että konserniyhtiömme
maahantuovat tunnettuja kansainvälisiä brändejä Suomeen sekä
kehittävät omia kotimaisia tuotemerkkejä. Yhteinen tavoite sekä
maahantuoduilla että omilla tuotemerkeillä on luoda parempi arki
suomalaisille ja edustamme ylpeydellä päämiestuotteitamme Suomen
markkinoilla aivan kuten omiamme. Keskeinen ero päämiestuotteiden
ja omien tuotemerkkien välillä on kuitenkin tuotemerkkeihin liittyvän
hallinnan määrä. Omien tuotemerkkiemme valmistukseen ja
ominaisuuksiin konserniyhtiöillämme on luonnollisesti täysi
päätäntävalta, mutta päämiestuotteiden osalta mahdollisuutemme
vaikuttaa tuotteen valmistukseen tai ominaisuuksiin ovat rajalliset.
Teemme kuitenkin tiivistä yhteistyötä päämiestemme kanssa ja
viestimme saamastamme palautteesta eteenpäin.

Konsernirakenne

AS Kaupmees
& Ko (EST)

Orat Oy

päämiestuotteiden rinnalle on kehittynyt myös yhtiöiden omia
tuotemerkkejä, joita nykyään viedään jo ulkomaillekin. Erityisesti
viime vuosina tapahtuneen verkkokauppojen esiinmarssin myötä
liiketoimintamme
pitää
nykyään
sisällään
myös
suoraa
kuluttajakauppaa (B2C).

Transmerin tarina

Oy Sultrade Ltd

Tridensi
Kuressaare
Kaubalao OÜ
(EST)

Valvomme ja kehitämme omien tuotemerkkiemme vastuullisuutta
monin erilaisin keinoin. Esimerkiksi konsernimme tuotantolaitoksen
toimintaa Vantaalla ohjaavat ISO 9001 –laatusertifikaatti, ISO 14001 –
ympäristösertifikaatti sekä ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten
tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiiin (GMP,
Good Manufacturing Practices). Lisäksi tuotantolaitoksellamme on
kyvykkyys tuottaa Ecocert Cosmos –sertifikaatin mukaisia tuotteita.
Ecocert
Cosmos
-sertifikaatin
päätavoitteisiin
kuuluu
edistää ympäristöystävällisten ja luonnonmukaisten materiaalien
käyttöä. Ecocert-sertifioitujen tuotteidemme tarkasteluala kattaa
kaikki kosmeettisten tuotteiden hankintaan, valmistukseen,
markkinointiin sekä valvontaan liittyvät osa-alueet.

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Kasvu
Orgaanisen kasvun lisäksi Transmeri-konserni on kasvanut
yritysostoin. Vuonna 1992 Transmeri perusti noutotukkuyhtiön, AS
Kaupmeesin Viroon. Aluksi se oli yhteisyritys, josta Transmeri omisti
enemmistön ja nykyään AS Kaupmees on Transmeri-konsernin
kokonaan omistama.
Vuonna 2009 Transmeri osti 70-luvulla perustetun Banmark Oy:n
joka palvelee paperi- ja prosessiteollisuutta. Banmark sekä tuo
maahan että myy omia tuotteitaan. Banmark on kasvanut
ostamalla mm. 2014 Insalkon teollisuusosaston, 2017 Kiertopaine
Oy:n, 2018 Pajarinen Oy:n, 2019 sekä Orat Oy:n että Hämeen
Öljykeskuksesta enemmistöosuuden ja tuoreimpana Iron Bridge
Oy:n vuonna 2020.
Transmeri-konserni laajentui vapaa-ajan- ja urheiluvaatteiden
maahantuontiin ostamalla Oy Sultrade Ltd:n vuonna 2011. Samalla
konserniin siirtyi oma vapaa-ajan tuotemerkki Catmandoo. Vuonna
2014 Transmeri osti hiustuotevalmistaja Miraculos Oy:n, jonka oma
brändi Four Reasons tuo suurimman osan yhtiön liikevaihdosta.

Saman vuoden alussa Transmeri yhtiöitettiin; entinen emoyhtiö Oy
Transmeri Ab jaettiin kolmeen osaan: Oy Transmeri Ab, Oy
Transmeri Logistics Ab ja Oy Transmeri Group Ab. Nykyään
konsernin uuden emoyhtiön Oy Transmeri Group Ab:n suurimpia
tytäryhtiötä ovat Oy Transmeri Ab, Oy Transmeri Logistics Ab, Oy
Sultrade Ltd, Miraculos Oy, Banmark Oy Ab ja AS Kaupmees.
Transmeri Oy on viime vuosina kasvanut usein yritysostoin; vuonna
2016 maahantuontiyritys Ibero Oy ja vuonna 2017 Jalo
lemmikkituotteet. Uusi laajempi kasvun suunta löytyi vuonna 2017,
kun Transmeri Oy osti luonnonkosmetiikkaa maahantuovan Natcos
Oy:n ja vuonna 2018 saman alan yrityksen, Jolie Natura Oy:n.
Tuoreimpina hankintoina Transmeri Oy osti luonnonkosmetiikan
maahantuojan Oy NHS Nordic Health Systems Ab:n syksyllä 2019 ja
Biozell-liiketoiminnan vuonna 2020.
Vuonna 2018 Oy Transmeri Group Ab on lisäksi kasvattanut
omistuksensa
latvialaisesta
luonnonkosmetiikkavalmistaja
Madarasta 23 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan Transmeri-konserni
alakonserneineen koostuu tänä päivänä kahdestakymmenestä
pienestä ja keskisuuresta yrityksestä.

Kulttuuritarjontaa vuodesta 1965 lähtien
Transmerin
perustaja
ja
pitkäaikainen
toimitusjohtaja,
tanskalaissyntyinen Gunnar Didrichsen, avioitui Marie-Louise
Granfeltin kanssa vuonna 1939. Taide oli alusta saakka heidän
yhteinen rakkautensa, jonka hedelmänä syntyi Didrichsenin
taidemuseo Helsingin Kuusisaareen.
Didrichsenin taidemuseo avasi ovensa yleisölle syyskuussa vuonna
1965. Museo on viime vuosien aikana toistuvasti ollut maamme
kymmenen suosituimman taidemuseon joukossa.

Vuonna 2019 julkaistussa kirjassa Transmerin Tarina Karo Hämäläinen
kuvaa yhtiön historiaa ja sen moninaisia vaiheita.

Transmeri-konserni on museolle yksi sen merkittävimmistä
tukijoista. Tuemme museon ja sen säätiön toimintaa lähes joka
vuosi.
Museon perustamisesta, sen upean taidekokoelman rakentamisesta
sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä tapahtumista on
julkaistu myös Didrichsenin taidemuseon podcast, joka sopii
kuunneltavaksi esimerkiksi kulkiessasi museossa ja sen
ympäristössä. Podcast toimii myös talon historiasta kertovana
https://www.didrichsenmuseum.fi/podcast
äänioppaana.

Vuonna 1965 ovensa avannut Didrichsenin taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa.

Transmerin tarina
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Omistajien tervehdys
Luonnonkatastrofit, ilmaston lämpeneminen, saasteet, biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja
jätekysymykset. Elämme aikoja, jolloin kaikki nämä ja monet muut haitalliset ilmiöt kiihtyvät nopeammin kuin
koskaan. Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa, että jätämme terveen planeetan tuleville sukupolville.

Yksi ihminen ei voi muuttaa maailmaa. Muutos kuitenkin alkaa
yhdestä ihmisestä, ja yhdessä voimme saada sen aikaan. Tämä
koskee myös yrityksiä. Yksinään yritys ei onnistu, mutta yhdessä
se on mahdollista.
Muutos ei tapahdu hetkessä. Käyttäytymisen, tottumusten ja prosessien muuttaminen vie aikaa. Mutta
vähitellen pienin askelin voimme lopulta tehdä enemmän.

Tämä pätee myös Transmeriin. Olemme ylpeitä siitä, että
yrityksemme on ryhtynyt toimiin edistääkseen kestävämpää
kehitystä. Yksi näistä toimista on tämä vastuullisuusraportti.
Gunnar Didrichsen, Transmerin perustaja, isämme ja isoisämme, oli ammattitaitoinen liikemies. Hän oli
edelläkävijä monessa asiassa ja hänelle oli tärkeätä kohdella kaikkia sidosryhmiä oikeudenmukaisesti. Onkin
helppo sanoa, että jos hän olisi ollut elossa, olisi hän taatusti ollut aloitteentekijä vastuullisten käytäntöjen
toteuttamisessa konsernissa.

Transmerin tarina
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Vastuullisuusohjelma
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Toimitusjohtajan katsaus
Ympäristöön ja sosiaalisiin epäkohtiin liittyvän tietoisuuden
kasvaessa myös ymmärrys omien toimien vaikutuksista on
lisääntynyt.
Kuluttajien
valintapäätöksien
pohjautuessa
enenevässä määrin yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristön kannalta vastuullisiin kriteereihin, on selvää, että
myös yritysten toiminnan on oltava entistä vastuullisempaa ja
läpinäkyvämpää. Kyse ei ole vain omista velvollisuuksista
huolehtimisesta vaan myös kannattavan liiketoiminnan
edellytyksistä.
Transmeri-konsernissa aloitettiin järjestelmällinen työ vastuullisuuden mittaamiseksi, seuraamiseksi ja
raportoinniksi vuonna 2019. Monilla mittareilla toimintamme oli jo hyvällä tasolla, mutta kehityskohteitakin
löytyi. Toistaiseksi merkittävimmät saavutuksemme liittyvät energian käyttöön. Konsernin tuotanto- ja
logistiikkakiinteistön energiasopimukset on päivitetty vuosien 2020 (sähkö) ja 2021 (kaukolämpö) alussa
uusiutuvaan energiaan. Ensimmäisen raporttimme kattaa konsernin suomalaiset yhtiöt. Merkittävin
kehityskohde onkin vastuullisuustyön jalkauttaminen täydessä laajuudessaan koko konserniin.
Eri toimialoja edustavilla konserniyhtiöillä on omat, osin toisistaan poikkeavat mittarit ja tavoitteet. Kaikkia
yhdistää kuitenkin se, että ne perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisin. Myös koko konsernille yhteinen
päätavoite, hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035, on linjassa paitsi YK:n myös Suomen valtion ja
keskuskauppakamarin tavoitteiden kanssa. Välietappien, 37,5% päästövähennys vuoteen 2025 mennessä ja 63%
päästövähennys vuoteen 2030 mennessä, sekä vuosittain julkaistavan raportin avulla varmistamme, että
pysymme laatimassamme aikataulussa.

Transmerin tarina
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Tervetuloa seuraamaan matkaamme kohti hiilineutraaliutta ja entistä
vastuullisempaa kannattavaa liiketoimintaa.

Vastuullisuusohjelma

Kari Leimola
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Arvomme
Arvot tuovat jatkuvuutta

Yhteiset eettiset toimintaperiaatteet täydentävät
arvojemme

Arvomme ohjaavat päivittäistä liiketoimintaamme. Ne kertovat sen,
mikä meille on tärkeää ja minkä mukaan juuri me toimimme.
Toimimalla arvojemme mukaisesti panostamme jatkuvuuteen ja
tuloksellisuuteen. Huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja
asiakkaittemme
tyytyväisyydestä
sekä
toimintamme
kannattavuudesta, mahdollistamme yhteistyösuhteidemme ja liiketoimintamme jatkuvuuden. Haluamme olla luottamuksen arvoisia;
eettinen toiminta niin liiketoiminnassa kuin myös yhteiskunnassa on
meille kunnia-asia.

Vuoden 2020 alkupuolella, ystävänpäivänä,
Transmeri-konsernin hallitus hyväksyi koko
konsernin yhteiset uudet eettiset toimintaperiaatteet. Siinä missä konserniyhtiöillä voi olla
määriteltyinä omat arvonsa, kaikkien konserniyhtiöiden on noudatettava toiminnassaan eettisiä
toimintaperiaatteita, jotka vastaavat sisällöltään
emoyhtiön ohjeistusta.

Konsernitasolla emoyhtiömme Transmeri Groupin arvot ovat:

Olemme kasvaneet viime vuosina nopeasti
yritysostoin ja tänä päivänä konsernimme koostuu
useasta pk-yrityksestä.
Eettiset toimintaperiaatteemme tekevät läpinäkyviksi Transmeri
Groupin odotukset konserniyhtiöitämme kohtaan
ja ovat olennainen osa jokaisen uuden työntekijän
perehdytystä.

Yhdessä
• Yhdessä oppien samaan suuntaan

Ajassa
• Maailman ja arjen mukana pysyen

Menestyen
• Menestyen vastuullisesti ja ammattitaidolla

Transmerin tarina

Konsernirakenne
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Strategiset suuntaviivamme
TUOTTOA PITKÄLLÄ
AIKAVÄLILLÄ
Perheyhtiönä suosimme pitkäjänteistä
ajattelutapaa ja tavoittelemme voittoa
pitkällä aikavälillä.

INNOVATIIVINEN
YRITYSKULTTUURI
Haluamme konserniyhtiöidemme
edistävän yrityskulttuuria, joka tukee
innovaatioita ja nopeaa päätöksentekoa.
Kulttuuria, jossa uusia ideoita ja liiketoimintatapoja
kehitetään nopeasti, mutta tarvittaessa uskalletaan
myös hylätä viivyttelemättä. Uskallamme ottaa
riskejä ja virheiden tekeminen on sallittua.

KESTÄVÄ KEHITYS

OMAT TUOTEMERKIT

Haluamme keskittyä liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka ovat parempia
planeetalle ja luovat paremman elämän
ihmiskunnalle, koska uskomme tämän olevan
ehdottoman välttämätöntä tänään ja tulevaisuudessa.

Haluamme investoida ja kehittää
omia tuotemerkkejä edustamiemme
brändien rinnalle.

DIGITALISAATIO

B2C

Haluamme olla aktiivisia digitaalisella
aikakaudella varmistaen, että tarjoamme
digitaalisia ja online-ratkaisuja. Meidän on
varmistettava, että hyödynnämme dataa ja muita
mahdollisuuksia, joita verkkoyhteisö tuo.

Haluamme olla lähempänä kuluttajaa
ja kehittää B2C-liiketoimintaa
B2B-kanavien rinnalle.

MAANTIETEELLINEN
LAAJENTUMINEN
Haluamme laajentua maantieteellisesti
aina, kun siihen on kannattava mahdollisuus,
vaikka tulosten näkyminen kestäisi vuosia.

Transmerin tarina

Haluamme osallistua jakamistalouteen osana
tavoitteitamme kehittää tulevaisuuden liiketoimintatapoja sekä kehittyä mahdollisimman kestäväksi
toimijaksi.

PAIKALLINEN TUOTANTO

SYNERGIAT

Näemme oman paikallisen tuotannon
arvon ja haluamme kehittää sen
kustannustehokkaaksi strategiseksi eduksi.
Lyhyemmät toimitusajat ja kuljetukset markkinoille
sekä mahdollisuus reagoida nopeasti markkinoiden
vaatimuksiin ovat meille tärkeitä.

Olemme vahvempia yhdessä
ja haluamme hyödyntää paremmin
synergiamahdollisuuksia konsernin sisällä.

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

TMG
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Konsernirakenne
Pääomasijoittaminen ja tukitoiminnot
Oy Transmeri Group Ab

Päivittäistavara ja
kosmetiikka

Teknokemian
valmistus

Teollisuustuotteet
ja -laitteet

Kampaamotuotteet
ja -palvelut

Urheilu- ja vapaaaika

Elintarvikkeiden
tukkukauppa

Päivittäistavaratuotteiden,
kosmetiikan ja luonnonkosmetiikan maahantuoja ja
markkinoija Suomessa,
Ruotsissa ja Baltiassa.

Tuotekehitys-, hankinta- ja
valmistuspalvelut sekä kattavat
logistiikkapalvelut hygienia-,
kosmetiikka- ja
kampaamotuotteille, kodin
puhdistusaineille sekä
teollisuuden pesuaineille.

Suomen johtavia
paperiteollisuuden
erikoiskemikaalitoimittajia,
toimii myös petrokemia-,
bioenergia-, elintarvike- ja
prosessiteollisuuden puolella.

Vastuullista hiuskosmetiikkaa
kampaamoalan ammattilaisille
ja kuluttajille –
monimuotoisuuden ja hyvien
hiuspäivien puolesta.

Urheilu- ja vapaa-ajantuotemerkkien maahantuoja,
valmistuttaja ja markkinoija
Suomessa ja Baltiassa.

Viron suurin elintarvikepalveluteollisuuden
tukkukauppa sekä johtava
toimija Cash & Carry -sektorilla.

Oy Transmeri Ab

Oy Transmeri Logistics Ab

Transmerin tarina

Banmark Oy Ab

Konsernirakenne

Miraculos Oy

Vastuullisuusohjelma

Oy Sultrade Ltd

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet

AS Kaupmees & Ko
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Pääomasijoittaminen
ja tukitoiminnot
Oy Transmeri Group Ab

Oy Transmeri Group Ab on konsernimme emoyhtiö, jonka liiketoimintaa on
pääomasijoittaminen. Transmeri Group vastaa konsernin keskipitkän ja
pitkän aikavälin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta sekä konsernin sijoitussalkun
hallinnasta. Yhdessä omistajien kanssa emoyhtiö suunnittelee ja toteuttaa
konsernin mahdolliset laajentumiset uusille liiketoiminta-aloille.

Transmeri Group

Tämän lisäksi emoyhtiöön on koottu liiketoiminnan tukitoiminnot. Transmeri
Group on konsernin sisäinen palvelukeskus, joka tarjoaa suorille
tytäryhtiöilleen tukipalvelut talous-, henkilöstö- ja tietohallinnon saralla, ja
pyrkii omalta osaltaan auttamaan konserniyhtiöitä saavuttamaan
liiketoimintatavoitteensa.

Transmeri Group
Transmeri

Konserni on kasvanut viime vuosina usein yritysostoin. Vaikka tytäryhtiömme
ovat suhteellisen itsenäisiä toimijoita, konsernin uusi strategia pyrkii
löytämään ja hyödyntämään entistä suurempia synergiaetuja konsernin
sisällä. Seuraavilla sivuilla esitellään Transmeri Groupin suorat tytäryhtiöt.
Sivun oikean laidan kuva auttaa tunnistamaan missä osassa raporttia
liikumme.

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Case Madara
Esimerkki Transmeri-konsernin sijoitustoiminnasta on noin 23 prosentin
omistusosuus latvialaisesta luonnonkosmetiikkavalmistaja Madarasta.
Madara on osakkuusyhtiö, joka huomioidaan konsernitilinpäätöksessä
omistusosuutemme mukaisesti. Konserniyhtiöistämme Transmeri Oy edustaa
brändiä Suomessa. Vähemmistöomistajana Transmeri-konserni ei osallistu
Madaran operatiiviseen toimintaan tai päätöksentekoon, minkä vuoksi
yhtiötä ei ole sisällytetty Transmeri-konsernin vastuullisuusraportointiin tätä
laajemmin. Lisätietoja Madaran yritysvastuutyöstä voi lukea yhtiön omilta
kotisivuilta löytyvistä Environmental, Social & Governance (ESG) -raporteista.
https://www.madaracosmetics.com/en/esg
Transmerin tarina

Lisätietoja Transmeri Groupista löydät
emoyhtiön omilta kotisivuilta
www.transmerigroup.fi

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Päivittäistavara ja kosmetiikka
Oy Transmeri Ab

Menestystarinoiden tekijät
palveluksessanne! Transmerin
palvelukokonaisuus muuttaa hyvät
tuotteet menestystarinoiksi. Olemme
luoneet yhteistyökumppaneidemme
kanssa tuhansille tuotteille vankan
aseman Suomen ja Baltian
markkinoilla.

Transmeri
Transmeri Group
Transmeri

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Hyvää arkea vuodesta 1928
Transmeri Oy on 93-vuotias perheyhtiö, jota on aina leimannut
kiinnostus uusia asioita kohtaan ja halu tarjota markkinoilla
kuluttajia
kiinnostavia
tuotteita.
Olemme
myyntija
markkinointiorganisaatio, joka edustaa useita globaaleja kuluttajien
tuntemia merkkituotteita Pohjoismaissa ja Baltiassa. Laajasta, lähes
90 brändin tuotevalikoimastamme löytyy niin pitkään suomalaisten
arkea hyvin palvelleita tuttuja brändejä kuin uusia tulokkaitakin.
Olemme tulleet tunnetuksi erityisesti kosmetiikkatalona ja
valikoimistamme
löytyykin
kaikkea
selektiivisestä
ja
semiselektiivisestä kosmetiikasta luonnonkosmetiikkaan, johon
olemme viime
Transmerin tarina

vuosina
panostaneet
merkittävästi.
Kosmetiikan
lisäksi
tuotekategorioitamme ovat asusteet ja kauneudenhoitotarvikkeet,
elintarvikkeet,
hygieniatuotteet,
kodinhoitotuotteet,
lemmikkieläintarvikkeet, puutarha sekä karkotteet ja torjuntaaineet.
Asiakassegmentteihimme kuuluvat niin B2B kuin B2C-toimijat.
Maahantuojan positioistamme käsin sekä useiden brändien
omistajana pääsemme osaksi brändien vastuullisuusohjelmia, ja
olemme todellisella näköalapaikalla. Vuoden 2020 kohokohtiimme
kuuluivat uuden, Transmerin oman Taika-luonnonkosmetiikkasarjan
lanseeraus sekä glyfosaattia sisältäneiden torjunta-aineiden
poistuminen Transmerin valikoimasta.
Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Lisätietoja Transmeri Oy:n
yritysvastuutyöstä löydät yhtiön omilta
verkkosivuilta www.transmeri.fi

Raportointiperiaatteet
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CASE TAIKA
Syksyllä 2020 tytäryhtiömme Transmeri Oy lanseerasi
uuden kotimaisen luonnonkosmetiikkasarjan, Taikan.
Kyseessä on Transmeri-konsernin ensimmäinen oma
hiilineutraali tuotesarja.
Tuotesarjan tuotekehityksestä ja tuotannosta vastaa
konsernimme tuotantolaitos Transmeri Logistics Vantaalla.
Tuotesarjan keskeisimmät päästöt* hyvitetään
kaksinkertaisina.
*Päästöarvio kattaa:
•

Raaka-aineiden, pakkausten ja tuotteen valmistus

•

Kuljetukset tavarantoimittajilta lähtien asiakkaille asti

•

Alihankkijan pakkaustoiminnot

•

Tuotteiden varastointi

•

Pakkausten hävitys (poltto)

Teknokemian valmistus
Oy Transmeri Logistics Ab
Asiakkaan tarpeisiin räätälöitävä
tuotanto palveluksessanne. Olemme
kotimainen teknokemian alan osaaja
Vantaan Piispankylässä.

Transmeri Logistics
Transmeri Group
Transmeri

Konsernimme tuotantolaitoksen Transmeri Logisticsin ydintoimintaan
kuuluvat
tuotekehitys,
hankintaja
valmistuspalvelut
sekä
kattavat logistiikkapalvelut. Valmistamme hygienia-,
kosmetiikka- ja kampaamotuotteita, kodin puhdistusaineita sekä
erilaisia pesuaineita teollisuudelle. Monipuolinen tuotantomme
mahdollistaa private label-, sopimus- ja brändituotteiden
valmistuksen. Tuotevariaatioita on tuubituotannosta aerosoleihin ja
pulloista säiliöautotoimituksiin. Kumppaneillemme haluamme olla
paras vaihtoehto.
Tarjoamme vastuullista ja pitkäjänteistä yhteistyötä kestävän
kehityksen periaatteita noudattaen, josta osoituksena sertifiointimme
ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmän, ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sekä kosmetiikan hyvät valmistustavat ISO
22716:2007 -standardien mukaisesti. Vuonna 2007 valmistunut
tuotanto- ja logistiikkakeskus sijaitsee Vantaan Piipankylässä hyvien
kulkuyhteyksien päässä Helsinki-Tampere moottoritien ja Kehä 3
risteyksen lähellä.

Ympäristösertifikaatti ISO 14001 meillä on ollut jo vuodesta 1999
lähtien. Sertifikaatti mahdollistaa kemiallisten tuotteiden
valmistuksen
ja
varastoinnin.
Sertifioidun
ympäristön
hallintajärjestelmän
avulla
voimme
keskitetysti
hallita
ympäristöasioitamme sekä vähentää ympäristökuormitusta.
Järjestelmien toimivuutta arvioidaan säännöllisesti sekä sisäisissä
että ulkoisissa tarkastuksissa jatkuvan parantamisen periaatteella.
Transmeri Logisticsin koko henkilökunta on koulutettu
ympäristöasioissa. Ympäristökoulutus kuuluu olennaisena osana
kaikkeen työhön jo perehdytyksestä lähtien. Tuotantoa ja
laitteistoja
uusittaessa
kiinnitämme
erityistä
huomioita
laitteistojen käytettävyyteen sekä energiatehokkuuteen. Pyrimme
myös toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa asiantuntijoidemme
osallistuessa alan, ympäristön sekä lainsäädännön kehittämiseen.

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Lisätietoja Transmeri Logisticsin
yritysvastuutyöstä löydät yhtiön omilta
verkkosivuilta www.transmerilogistics.fi
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CASE MEDISOFT
Laadukasta kotimaista
käsihuuhdetta.
Vuonna 2020 Transmeri Logistics
osallistui koronaepidemian
suitsemiseen Suomessa tuottamalla
ennätysmääriä desinfioivaa
käsihuuhdetta turvaamaan
suomalaisten arkea ja terveyttä.

Teollisuuslaitteet ja –tuotteet
Banmark Oy Ab

Paperi- ja selluteollisuus

Petrokemia ja jalostamot

Elintarviketeollisuus

Prosessiteollisuus

Laaja valikoima kemiaa, laitteita ja kudoksia.
Tuotteita ja palveluita aina puunkäsittelystä
lopputuotteeseen.

Keskipakokorkeapainepumppuja,
kaasukompressoreita, vesi- ja öljysuodattimia
ja lisäksi laaja valikoima laitteita haastaviin
kohteisiin.
Pesukemikaaleja.

Laitteita taikinan alustuksesta ja paistosta
pakkaamiseen asti. Laitteita myös meijeri- ja
panimoteollisuuteen.
Laaja valikoima pesukemikaaleja.

Laaja valikoima pumppuja,
automaattisuodattimia, vaihteistoja ja
säiliöpesureita.
Erikois- ja pesukemikaaleja.

Biokaasu ja ympäristö

Transmeri Group
Transmeri

Kaivosteollisuus

Käymisen lisäaineet
Erottelu- ja vedenpoistolaitteita, suodattimia,
pumppuja, kaasukompressoreita, vaihteistoja sekä
säiliöpesureita.

Jäähdytysvesien suodattimet,
korkeapainesuihkuja.
Erikoiskemikaaleja saostumien hallintaan,
pesuihin ja vaahdonpoistoon.
Suodatinkankaat ja –viirat.

Yrityksen alkuvuosista lähtien Banmarkin toimintaa on ohjannut halu auttaa asiakkaitaan kehittämään prosessejaan innovatiivisilla tuotteilla ja
ratkaisuilla. Kaiken toimintamme tavoitteena on tyytyväinen asiakas, toimivat prosessit sekä ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Joustavan
toimintatapamme ja ammattimaisen organisaatiomme avulla jatkamme innovatiivisten ja vastuullisten ratkaisujen toteuttamista myös
tulevaisuudessa.
50-vuotias Banmark toimii useilla liiketoiminta-alueilla. Paperi- ja selluteollisuus on edelleen yksi liiketoimintamme kivijaloista, mutta viimeisen
vuosikymmenen aikana olemme laajentaneet toimintaamme myös muille aloille. Banmarkilla on kuusi tytäryritystä. Venäjällä, Kiinassa ja Ruotsissa
sijaitsevat tyttäremme palvelevat pääsääntöisesti paperi- ja selluteollisuutta. Orat Oy on elintarvike- ja pesulaliiketoiminnan pitkäaikainen kumppani,
Kiertopaine Oy on pumppaukseen erikoistunut laitetoimittaja ja Hämeen Öljykeskus Oy toimittaa laadukkaita öljyjä, rasvoja ja voiteluaineita eri alojen
tarpeisiin. Banmarkin omasta tarjonnasta löytyy kattava valikoima kemikaaleja, kudoksia ja erikoislaitteita vaativiin kohteisiin, räätälöitynä asiakkaiden
vaatimusten mukaisesti.
Transmerin tarina

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Banmark

Toimenpiteet

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Lisätietoja Banmark Groupin
yritysvastuutyöstä löydät alakonsernin
omilta verkkosivuilta www.banmark.fi

Raportointiperiaatteet
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Kampaamotuotteet ja -palvelut
Miraculos Oy

Four Reasons on suomalainen
kauneusalan kapinallinen,
joka kulkee eturintamassa
monimuotoisuuden puolesta.
Tavoitteemme on auttaa
jokaista tuntemaan olonsa
upeaksi omana itsenään ja
rikkoa kauneuden kapeaa
muottia yksi parempi
hiuspäivä kerrallaan.

Miraculos
Transmeri Group
Transmeri

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Miraculos Oy on Suomen suurin kampaamoalan tuotteiden ja palveluiden
myyntiin ja markkinointiin sekä maahantuontiin erikoistunut yritys. Sen oma
brändi, Four Reasons, on useilla mittareilla Suomen menestynein kampaamokosmetiikkasarja; yli puolet suomalaisnaisista käyttävät sarjan tuotteita ja
Suomen lisäksi sitä myydään jo yli 15 vientimaassa. Four Reasons -tuotteiden ja
kampaamoalan ammattilaisille suunnattujen koulutuspalveluiden lisäksi
Miraculoksen tuotevalikoimaan kuuluu tunnettuja kansainvälisiä
hiuskosmetiikkabrändejä, kuten Paul Mitchell ja Olaplex.
Transmerin tarina

Konsernirakenne

Saavutuksiamme:
Kampaamoalan paras yritysimago
(asiakastutkimus) 2016-2019

Lisätietoja Miraculosin yritysvastuutyöstä
löydät yhtiön omilta verkkosivuilta
www.fourreasons.fi

Suomen Innostavimmat työpaikat
(henkilöstötutkimus) 2018-2019

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Four Reasons Original – vastuullista hiuskosmetiikkaa
Vuonna 2020 lanseerattiin uudistunut Four Reasons Original tuotesarja, jossa toteutuvat kaikki Miraculokselle tärkeät
vastuullisuustavoitteet.

#1 100 % Vegaaninen

Four Reasons Original -tuotesarjan juuret
ulottuvat yrityksen alkuaikoihin 1990-luvun
lopulle. Sittemmin sarjasta on kasvanut
myydyin kotimainen kampaamokosmetiikkasarja, jota käyttää yli puolet
suomalaisnaisista.

#2 Valmistettu uusiutuvalla energialla

Tuotesisällöt ovat 100 % vegaanisia eli ne
eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia.
Tuotesarjan pesu- ja hoitotuotteet on
valmistettu Suomessa 100 % uusiutuvalla
energialla, joka pienentää merkittävästi
tuotteen hiilijalanjälkeä.
#3 Voimaannuttava
Pakkaustekstit sisältävät inspiroivia viestejä,
jotka muistuttavat tuotteen käyttäjää siitä,
kuinka upea hän on – täydellisen
epätäydellisenä.
#4 Pakkaukset kierrätettävää biomuovia
Tuotesarjan kaikki muovipakkaukset on
valmistettu kierrätettävästä biopohjaisesta
sokeriruokomuovista.

Transmerin tarina

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Urheilu ja vapaa-aika
Oy Sultrade Ltd

*Oy Sultrade Ltd toimii urheilu- ja vapaa-ajantuotemerkkien
maahantuojana, valmistuttajana ja markkinoijana Suomessa ja
Baltiassa. Liikevaihtomme on noin 12 miljoonaa euroa vuodessa.
Portfoliomme koostuu yhteensä yhdeksästä kansainvälisestä
urheilu- ja vapaa-ajan tuotemerkistä, jotka ovat Catmandoo, Umbro,
Bergans, Hestra, Mikasa, Odlo, Select, Speedo ja Timberland.

Sultrade

Näistä tuotemerkeistä valmistutamme Catmandoon ja Umbron
tuotteita itse. Kaikki Catmandoon tuotteet suunnitellaan Espoon
Leppävaarassa (Design in Finland). Suunnittelemme myös Umbron
kotimaan markkinoilla myytävistä tuotteista valtaosan lisenssin alla.
Lisäksi osa malleista tulee kansainvälisistä mallistoista. Catmandoo
ja Umbro-brändien oman suunnittelun lisäksi meille on tärkeää
tuotteistusprosessin vastuullisuus. Olemme mukana sosiaalisen
laadunvalvonnan mallissa (Business Social Compliance Initiative),
jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen
parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä
yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa.
Yhteistyön tavoite on varmistaa, että käytössäsi olevat vaatteet on
valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotantoolosuhteissa.
Kaikkiaan
teemme
yhteistyötä
kahdenkymmenenkahden
tavarantoimittajan
kanssa
BSCIyritysvastuujärjestelmän piirissä. Toimittajista yhdeksäntoista
sijaitsee Kiinassa ja loput kolme Taiwanissa, Pakistanissa ja Intiassa.
Olemme enenevissä määrin myös kiinnittäneet huomiota
toimintamme
ekologisuuteen.
Esimerkiksi
kuljetuksemme
kotimaisille asiakkaillemme ovat jo tällä hetkellä 100%
hiilineutraaleja.
Valitsemamme
kuljetusalan
yhteistyökumppanimme pitää tästä huolen.

Transmerin tarina

Transmeri Group
Transmeri

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:
Espoon Leppävaarassa palvelee 20 innostuneen ammattilaisen tiimi.
Meille tärkeitä asioita kaikessa tekemisessämme on koko perheen
liikunnan riemu, unohtamatta laadukasta vapaa-aikaa urheilun
ulkopuolella.
*Transmeri Group luopuu urheilukaupan toimialasta vuoden 2021
loppuun mennessä. Oy Sultrade Ltd myy Catmandoo-brändin ja sen
liiketoiminnan Nanso Group Oy:lle 1.4.2021. Sultrade –nimi ja
merkittävä osa liiketoiminnasta myydään Sultraden henkilökunnan
perustamalle uudelle yhtiölle 1.6.2021. Jäljelle jäävä liiketoiminta
lopetetaan vuoden 2021 loppuun mennessä

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Elintarvikkeiden tukkukauppa
Kaupmees & KO AS

Kaupmees on Viron suurin
elintarvikepalveluteollisuuden
tukkukauppa sekä johtava toimija
Cash & Carry -sektorilla.

Kaupmees

Kaupmees & KO AS on Viron markkinoille suuntautunut tukkuyhtiö,
jonka pääasialliset myyntituotteet ovat elintarvikkeet sekä arjen
kulutustavarat, kuten kodin pesuaineet, astiastot, hygienia- ja
terveystuotteet sekä lemmikkieläin-, toimisto- ja paperituotteet.

Transmeri Group
Transmeri

Kaupmeesin laajaan asiakaskuntaan kuuluvat mm. cateringyritykset, (koulu- ja lounas-) ravintolat, vähittäiskaupat, kioskit,
hotellit, baarit, pubit, kahvilat, teollisuusyritykset, supermarketit ja
tukkukaupan yritykset. Kaikkiaan noin 3.500 jakelupisteen
verkostomme palvelee noin 25.000 asiakasta.

Transmeri
Logistics

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Strategiset vastuullisuusteemat:

Kaupmeesilla on seitsemän myyntiyksikköä, joista suurin noin 7 000
neliömetrin toimipiste sijaitsee Tallinnassa. Lisäksi toimimme
Tartun, Pärnun, Rakveren, Jõhvin sekä Narvan kaupungeissa.
Vuoden 2020 lopulla yhtiö työllisti noin 250 henkilöä ja liikevaihto
oli 70,3 miljoonaa euroa. Noin puolet tästä liikevaihdosta syntyi
toimitus- ja puolet noutotukkumyynnistä.
Kaikkiaan noin 15.000 artikkelin tuotevalikoimastamme ulkomailta
maahantuotujen artikkeleiden osuus on noin 19% (eli n. 2 800
artikkelia), joiden liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa vuodessa.
Suurimmat maahantuodut tuoteryhmät ovat säilykkeet ja
hillokkeet, pakastetut vihannekset ja marjat, maitotuotteet, kala- ja
äyriäis-tuotteet, liha ja lihatuotteet, öljyt, pasta, kertakäyttöiset
astiat.

Transmerin tarina

Tavarantoimittajia Kaupmees & KO:lla on noin 350 ja tuotteita tuodaan
maista, kuten Suomi, Saksa, Puola, Alankomaat, Tanska, Espanja, Latvia,
Liettua, Tšekki, Unkari, Belgia, Thaimaa, Italia, Kreikka, Slovakia, Intia,
Tunisia, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi.

Kaupmeesilla ei ole vielä omaa
vastuullisuusraporttia.

Kaupmees-alakonserni toimii Viron lisäksi Liettuassa ja Latviassa.
Kaupmees-alakonserniin kuuluvat yritykset: Tridens AS (EST), UAB Tridens
(LTU), SIA Tribaltic.lv (LTV), Tridensi Kuressaare Kaubalao OÜ (EST) sekä AS
Kaupmees Investeeringud (EST).

Lisätietoja yrityksestä löydät Kaupmeesin
kotisivuilta www.kaupmees.ee

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Toimenpiteet

Raportointiperiaatteet
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Vastuullisuusohjelma
25

Yritysvastuutyön johtaminen
Yhteistyö emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välillä on
tiivistä
Ylimmät toimielimet Transmeri-konsernissa ovat konsernihallitus sekä
hallintoneuvosto, jonka muodostavat omistajasuvun jäsenet. Siinä
missä konsernihallituksen tehtäviin kuuluvat emoyhtiön osalta
hallitukselle lakisääteisesti kuuluvat tehtävät sekä konsernitasolla
merkittävimpien investointien ja strategisten hankkeiden koordinointi,
hallintoneuvosto
päättää
konserniyhtiöiden
hallitusten
puheenjohtajien ja jäsenten sekä toimitusjohtajien valinnasta ja
palkitsemisesta.
Konsernitasolla Transmeri Group toimii linkkinä konserniyhtiöiden ja
omistajien välillä hallinto- ja raportointiasioissa. Tytäryhtiöt ovat
itsenäisiä toimijoita, joiden ylimpänä hallinnosta vastaavana
toimielimenä toimii kunkin tytäryhtiön hallitus. Emoyhtiö Transmeri
Groupin toimitusjohtaja istuu jokaisen tytäryhtiön hallituksessa, mikä
edesauttaa tiedonkulkua ja hallinnointia emoyhtiön ja tytäryhtiöiden
välillä. Jokaisessa tytäryhtiössä operatiivista toimintaa johtaa yhtiön
oma johtoryhmä, joka raportoi oman yhtiönsä hallitukselle. Vastaavan
tyyppinen menettely on käytössä alakonserniyhtiöissä, jotka
raportoivat toiminnastaan suorille tytäryhtiöille, jotka välittävät tiedon
konsernitasolle.
Transmeri Groupin rooli konsernin sisäisenä palvelukeskuksena
tarkoittaa kuitenkin myös säännöllisiä kahdenkeskisiä keskusteluja
konsernin johtoryhmän edustajien ja tytäryhtiöiden johtoryhmien
jäsenten välillä emoyhtiön tarjoamiin palvelukokonaisuuksiin liittyen
(HR, talous, IT, yritysvastuullisuus). Lisäksi kaikki tytäryhtiöiden
toimitusjohtajat kokoontuvat yhdessä konsernin toimitusjohtajan
kanssa säännöllisesti muutaman kerran vuodessa ns. pyöreän pöydän
keskusteluihin. Vastuullisuusnäkökohtia ei ole huomioitu erillisenä
kiinteänä osana johdon palkitsemista, eikä niitä varten ole
konsernitasolla erillistä toimielintä.
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Vastuullisuustyön johtaminen on jokaisessa
tytäryhtiössä viety johtoryhmätasolle

Hallintoneuvosto
Oy Transmeri Group Ab:n hallitus
Konsernin johtoryhmä

(emoyhtiö Transmeri Group)

Transmeri
Logistics

Transmeri

Alakonserni

Banmark

Miraculos

Sultrade

Kaupmees

Osana vastuullisuusohjelmien laatimista jokainen tytäryhtiö on
määritellyt vähintään yhden henkilön johtoryhmästään, jonka
vastuulla
on
yhtiön
yritysvastuutyön
johtaminen
ja
vastuullisuusohjelman tavoitteiden edistäminen yhtiön toiminnassa.
Johtoryhmän
apuna
jokaisessa
tytäryhtiössä
toimii
vastuullisuustiimi, jonka muodostavat tytäryhtiön erinäisistä
liiketoimintayksiköistä kootut 1-5 vastuullisuus-vastaavaa. Näin
toimimalla saamme liiketoiminnan eri näkökulmat huomioitua ja
vastuullisuustyö
linkittyy
konkreettisesti
tytäryhtiöiden
liiketoimintayksiköiden arjen toimintaan.

Alakonserni

Alakonserni

Konsernitason hallinto- ja raportointiketju

Mielestämme yritysvastuutyö kuuluu kiinteäksi osaksi arjen tekemistä,
minkä vuoksi vastuullisuusnäkökohdat ovat säännöllisesti konsernin
toimielinten agendalla yhtenä asiakokonaisuutena muiden joukossa.
Vastuullisuusohjelmien julkaisun, selkeiden vastuuhenkilöiden ja
mittareiden määrittelyn ja vastuullisuusraportoinnin aloittamisen
myötä sosiaalisia ja ympäristövastuun näkökohtia seurataan
säännönmukaisesti tytäryhtiöiden johtoryhmissä talouslukujen
rinnalla. Myös konsernin johtoryhmä raportoi jatkossa aiempaa
systemaattisemmin ja enenevissä määrin konserniyhtiöiden sosiaalisen
ja ympäristövastuun näkökohdista suoraan konsernihallitukseen ja
hallintoneuvostolle, jotka ohjaavat toimintaa haluttuun suuntaan.
Esimerkiksi katsaus päästölaskentalukuihin on jatkossa Transmerikonsernin konsernihallituksen agendalla kahdesti vuodessa.
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Vastuullisuusohjelma

Hallitus
Johtoryhmä
(vastuullisuusjohtaja)
Vastuullisuustiimi
(1-5 hlöä)

Yritysvastuutyön johtamismalli tytäryhtiöissä
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Sidosryhmät

Sidosryhmien keskeisiä huolenaiheita ja mielenkiinnon kohteita

Uskomme yhteistyön voimaan
Yhdenkään yrityksen liiketoiminta ei tapahdu tyhjiössä, vaan on
olennaisesti sidoksissa yritystä ympäröivään yhteiskuntaan ja
yhteiskunnassa vaikuttaviin toimijoihin. Samalla tavoin kuin näiden
erinäisten ryhmien päätökset ja toiminta vaikuttavat konsernimme
liiketoimintaan, vaikuttavat myös konserniyhtiöidemme päätökset
näihin tahoihin. Osa tästä vuorovaikutuksesta on tietoista, suoraa ja
säännönmukaista siinä missä osa on välillistä ja satunnaista.
Transmeri-konsernin tärkeimmät sidosryhmät ovat niitä tahoja, joiden
kanssa olemme säännönmukaisesti tekemisissä ja joilla on suurin
vaikutus liiketoimintamme kannattavuuteen ja jatkuvuuteen.
Avainsidosryhmiämme ovat asiakkaat, päämiehet, henkilöstö sekä
omistajat. Lisäksi olemme säännöllisessä vuorovaikutuksessa lukuisten
yhteistyökumppaneiden,
kuten
tavarantoimittajien,
logistiikkakumppaneiden ja palveluntarjoajien, sekä muun ympäröivän
yhteiskunnan, kuten median, viranomaisten, rahoittajien ja
toimialajärjestöjen kanssa.
Sidosryhmätyössämme
heijastuvat
konsernimme
arvot.
Työskentelemme ajassa ja yhdessä menestyen. Ajassa eli sidosryhmien
muuttuvat tarpeet, haasteet ja odotukset huomioiden sekä yhdessä eli
yhteisiä
ratkaisuja
kehittäen.
Pyrimme
kaikissa
liiketoimintasuhteissamme siihen, että kaikki osapuolet nousevat
pöydästä tyytyväisinä.
Valtaosa vuorovaikutuksestamme tärkeimpien sidosryhmiemme
kanssa tapahtuu kahdenkeskisissä, konsernimme ja sidosryhmiemme
edustajien välisissä neuvotteluissa ja tapaamisissa sekä kirjallisessa
kirjeenvaihdossa. Tällainen vuorovaikutus on sidosryhmästä riippuen
päivittäistä, viikoittaista, kuukausittaista tai harvemmin toistuvaa.
Lisäksi osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja teemme tutkimuksia
esimerkiksi henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyn muodossa.

Transmerin tarina

Omistajat

Omistajien tahtotila konserniamme kohtaan näkyy konsernimme strategissa suuntaviivoissa (s.12), joista tärkein on
toimintamme pitkän aikavälin tuottavuus. Omistajien ja hallituksen tuella kehitämme konsernimme toimintaa ja
investoimme kasvuun ja jatkuvuuteen.

Asiakkaat

Kotimaisuus, arvoketjun vastuullisuus, entistä vastuullisemmat tuotteet ja pakkaukset, jätteen minimoiminen sekä
ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat asiakkaillemme tärkeitä kysymyksiä. Vastaamme yritysasiakkaidemme ja
kuluttajien odotuksiin tarjoamalla kysyntää vastaavia tuotteita ja palveluita sekä kehittämällä prosessejamme
asiakkaiden toivomusten mukaisesti osana konserniyhtiöidemme vastuullisuusohjelmia ja niiden ulkopuolella.

Päämiehet

Sidosryhmätutkimuksessamme ilmastonmuutoksen hillitseminen ja arvoketjun vastuullisuus korostuivat
päämiehillemme tärkeinä yritysvastuuaiheina, joihin pyrimme omalta osaltamme vastaamaan osana
konserniyhtiöidemme vastuullisuusohjelmia.

Henkilöstö

Henkilöstölle tehdyissä kyselyissä liiketoiminnallemme tärkeimpinä yritysvastuukysymyksinä esiin nousivat
asiakastyytyväisyys, työturvallisuus, -terveys ja –hyvinvointi, hiilijalanjälki, valikoimapäätökset, osto- ja
hankintapäätösten vastuullisuus (raaka-aineet, tuotteet, palvelut) sekä hävikin minimointi.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat tavarantoimittajat, logistiikkakumppanit ja palveluntarjoajat, joiden
odotamme toimivan sovittujen ja lakisääteisten ehtojen mukaisesti. Pyrimme syventämään yhteistyötämme ja
kehittymään yhdessä.

Yhteiskunta

Median, viranomaisten, rahoittajien, toimialajärjestöjen ja muun ympäröivän yhteiskunnan puhututtavimpana
puheenaiheena ennen koronapandemiaa on nähdäksemme ollut ilmastonmuutos, jonka hillitseminen on uuden
vastuullisuusohjelmamme keskeinen ajuri. Lisäksi yhteiskunta odottaa meiltä luonnollisesti laillista ja luotettavaa
liiketoimintaa, johon vastaamme toimimalla eettisesti sekä lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä noudattaen.
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Vastuullisuusohjelmamme
Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat
toimintaamme
Transmeri-konsernin ensimmäinen virallinen vastuullisuusohjelma on
ankkuroitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Vuonna 2015 YK:n
jäsenmaat sopivat historiallisesti koko maailmaa koskevista kestävän
kehityksen tavoitteista ja pitkän aikavälin toimintaohjelmasta. Agenda
2030 -niminen ohjelma pitää sisällään 17 globaalia tavoitetta ja yhteensä
169 alatavoitetta, joilla pyritään kääntämään maapallon kehitys
ihmiskunnan, ympäristön ja talouden kannalta kestävään suuntaan
vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuusteemojen tunnistaminen Transmerikonsernissa
Kannatamme kaikkien 17 tavoitteen edistämistä niin Suomessa kuin
maailmalla, mutta olemme tunnistaneet niin konsernimme kuin jokaisen
tytäryhtiömme liiketoiminnan kannalta muutaman olennaisimman
kestävän kehityksen tavoitteen yhtiöidemme vastuullisuustyön
perustaksi. Määrittelytyö tehtiin emoyhtiön lisäksi samanaikaisesti
konsernin kuudessa suorassa tytäryhtiössä YK:n laatimaa SDG Compass –
aineistoa
hyödyntäen
ja
tarkastelemalla
liiketoimintamme
merkittävimpiä
vaikutuksia
arvoketjumme
näkökulmasta.
Lopputuloksena valitut kestävän kehityksen tavoitteet kuvaavat
konserniyhtiöidemme yritysvastuutyön fokusalueita eli liiketoiminnan
keskeisimpiä vastuullisuusteemoja, jotka muodostavat perustan
konserniyhtiöiden vastuullisuusohjelmille.
Emoyhtiö Oy Transmeri Group Ab:n strategiset vastuullisuusteemat
poikkeavat muista konserniyhtiöistä siten, että ne koskevat koko
konsernia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella konserniyhtiöllä on
vastuullisuusteemaan
liittyviä
raportointivelvoitteita
emoyhtiön
suuntaan, vaikka yksittäinen konserniyhtiö ei olisi valinnut samoja
kestävän kehityksen tavoitteita oman yritysvastuutyönsä olennaisimmiksi
fokusalueiksi.
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Transmeri Groupin vastuullisuusteemojen määrittelyssä onkin
kiinnitetty huomiota tytäryhtiöiden keskenään hyvin erilaisiin
toimialoihin sekä emoyhtiön omaan toimialaan pääomasijoitusyhtiönä
että emoyhtiön rooliin konsernin sisäisenä palveluyksikkönä.

Transmeri-konsernin yritysvastuutyötä ohjaavat kolme YK:n
kestävän kehityksen tavoitetta ovat:

Konsernin vastuullisuusteemat on laadittu yhteistyössä konsernin
johdon, asiantuntijoiden ja omistajien kesken käydyn vuoropuhelun
pohjalta ja ne perustuvat yhteiseen näkemykseen vallitsevista
megatrendeistä sekä yhteiskunnan odotuksista toimialamme yrityksiä
kohtaan.

13 – Ilmastotekoja

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

17 – Yhteistyö ja kumppanuus.
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Vastuullisuusteemamme
Yritysvastuu merkitsee meille ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista yhdessä yhteistyökumppaneidemme
kanssa.

Edistämme vastuullisuutta
arvoketjussamme

Transmerin tarina

Autamme maailmaa saavuttamaan
hiilineutraaliustavoitteen

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Yhdessä yhteistyökumppaneidemme
kanssa
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Vastuullisuustavoitteemme
Tavoitteilla konkretiaa vastuullisuustyöhön
Vastuullisuusteemojemme
tarkemmat
vastuullisuustavoitteet
mittareineen laadittiin vuoden 2020 aikana. Konsernimme
liiketoiminnalle olennaisten yritysvastuuaiheiden tarkastelussa
olemme lähteneet liikkeelle keskitetysti sisäisestä vuoropuhelusta,
jota ovat täydentäneet konsernin asiantuntijoiden suorittama
sidosryhmätutkimus, toimintaympäristön tarkastelu sekä aiemmin
tehtyjen kuluttajatutkimusten tulokset.
Vastuullisuusteema

Sidosryhmätutkimuksessa painottuivat erityisesti asiakkaiden,
päämiesten sekä henkilöstön näkemykset, joskin koronaepidemia
rajoitti tutkimuksen vuorovaikutuksellisuutta. Tarkastelemalla sekä
sisäisiä että ulkoisia odotuksia liiketoimintaamme kohtaan olemme
kuitenkin pyrkineet arvioimaan tunnistamiemme yritysvastuuaiheiden
olennaisuutta niin liiketoimintamme kuin sidosryhmien odotusten
näkökulmasta. Tekemämme tutkimuksen kaksi tärkeimmäksi
noussutta yritysvastuuaihetta olivat toimitusketjun vastuullisuuden
varmentaminen sekä ilmastonmuutos.

Kaikkiaan emoyhtiö Transmeri Groupin ensimmäinen virallinen
vastuullisuusohjelma sisältää kymmenen tavoitetta, joista kahdeksan
tavoitetta koskevat koko Transmeri-konsernia ja kaksi ainoastaan
emoyhtiö
Transmeri
Groupia.
Osa
tavoitteista,
kuten
hiilineutraaliuden tavoitteleminen, ovat meille uusia kokonaisuuksia
siinä missä toisten kohdalla on kyse olemassa olevan tiedon
koostamisesta yhteen ja nostamisesta uudella tavalla tarkasteltaviksi.
Vuonna 2020 tekemistämme toimenpiteistä kerromme raporttimme
seuraavassa osiossa.

Vastuullisuusnäkökohta

Vastuullisuustavoite

Tavoitteen laajuus

Eettinen liiketoiminta

100% henkilöstöstä on saanut perehdytyksen eettisistä toimintaperiaatteista vuoden 2022 loppuun mennessä.

Koko konserni

Kestävät hankinnat

90% yhteistyökumppaneista on sitoutunut eettisiin toimintaperiaatteisiin vuoteen 2030 mennessä.

Koko konserni

Työturvallisuus

Nolla työtapaturmaa konserniyhtiöissä.

Koko konserni

Työterveys

Konsernin sairauspoissaoloprosentti on alle 3% vuodessa.

Koko konserni

Henkilöstön hyvinvointi

Keskivertoa parempi tulos henkilöstötutkimuksessa.

Koko konserni

Kannattavuus & kasvu

Tulostavoite määritellään vuosittain.

Koko konserni

Sijoitustoiminta

Sijoitussalkun rakenne arvioidaan vuoden 2021 aikana kestävän sijoittamisen periaatteiden näkökulmasta.

Emoyhtiö

Ilmastonmuutos

Kiinteistöjen, kuljetusten ja liikkumisen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Koko konserni

Sidosryhmät

Pyrimme aktiiviseen sidosryhmäyhteistyöhön sekä toimialakohtaiseen keskusteluun ja yhteistyöhön.

Koko konserni

Synergiat

Edistämme konsernin sisäistä tiedon ja osaamisen jakamista yritysvastuun ja kestävän kehityksen saralla.

Emoyhtiö

Transmerin tarina
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Toimenpiteet ja tulokset vuonna
2020
31

Ihmisarvoista työtä
Vastuullisuusteema

Vastuullisuusnäkökohta

Vastuullisuustavoite

Mittari

Toimenpiteet vuonna 2020

Eettinen
liiketoiminta

100% konsernin henkilöstöstä on saanut perehdytyksen ja sitoutunut
noudattamaan konsernin (tai tytäryhtiön omia) eettisiä
toimintaperiaatteita vuoden 2022 loppuun mennessä ja tämä taso
pyritään ylläpitämään tulevaisuudessa.

%-osuus aktiivisista
työntekijöistä, joka on
saanut koulutuksen
toimintaperiaatteista

Uusi koko konsernia koskeva eettinen ohjeisto laadittiin ja hyväksyttiin vuoden alussa.
Ohjeiston jalkauttamisessa edetään vaiheittain ja loppuvuodesta koulutukset päästiin
aloittamaan kotimaisissa suorissa tytäryhtiöissä.
Välitavoite: 100% kotimaisten konserniyhtiöiden (ml. kotimaiset alakonserniyhtiöt)
henkilöstöstä on koulutettu vuonna 2021.

Kestävät
hankinnat

90% konsernin yhteistyökumppaneista on sitoutunut konserniyhtiöiden
Supplier Code of Conduct:iin tai vastaaviin toimintaperiaatteisiin vuoteen
2030 mennessä.

%-osuus hankintakuluista, joka on
eettisten toimintaperiaatteiden piirissä

Yhteistyökumppaneiden eettisten toimintaohjeiden laatiminen ja jalkautuksen aloittaminen
emoyhtiö Transmeri Groupin yhteistyösopimuksista.

Työturvallisuus

Nolla työtapaturmaa konserniyhtiöissä.

Työtapaturmien lkm

Ylläpidämme ja kehitämme työturvallisuutta säännöllisin koulutuksin, joihin lukeutuvat
mm. turvallisuuskävelyt ja ensiapukoulutukset

Työterveys

Konsernin sairauspoissaoloprosentti on alle 3% vuodessa.

Sairauspoissaoloprosentti

Lanseerasimme uuden raportointimallin HR:n johdolla, jolla pyritään tuottamaan
tytäryhtiökohtaisesti tietoa sairauspoissaoloista kuukausittain.

Henkilöstön
hyvinvointi

Konsernitasolla saavutetaan keskivertoa parempi tulos kotimaisessa
henkilöstötutkimuksessa.

PeoplePower-indeksi

Vuonna 2020 henkilöstötutkimusta ei järjestetty pandemiavuoden poikkeuslaatuisuuden
vuoksi. Panostukset työhyvinvoinnissa kohdistuivat koronaohjeistuksiin, etätyövälineisiin ja
etätyöhön sopeutumiseen.

Sosiaalinen yritysvastuu on ihmisistä
huolehtimista
Jokaisen kolmesta vastuullisuusteemastamme voi kiteyttää
keskeiseen tahtotilaan, joka viestii siitä mitä vastuullisuusteemojen
saralla haluamme saavuttaa. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua –
teemassa yhdistyvät näkemyksemme mukaan yritysvastuun
sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus ja meille tämän kestävän
kehityksen tavoitteen edistäminen merkitsee erityisesti sitä, että
haluamme edistää vastuullisuutta arvoketjussamme. Miellämme
Transmeri-konsernin toiminnassa vastuullisuusteeman numero
kahdeksan koskevan sosiaalisten näkökohtien osalta erityisesti YK:n
kestävän kehityksen ohjelman alatavoitteita: 8.5, 8.6, 8.7 ja 8.8.

Työolosuhteiden ja palkkauksen asianmukaisuus, ihmisoikeuksien
kunnioittaminen sekä lapsi- ja pakkotyön kieltäminen Transmerikonsernille tuotetuissa ja konsernin tuottamissa tuotteissa ja
palveluissa ovat vain muutamia esimerkkejä linjauksista, joihin
olemme sitoutuneet eettisissä toimintaperiaatteissamme ja joilla
pyrimme edistämään eettistä liiketoimintaa ja kestäviä hankintoja
tukemalla kestävän kehityksen tavoitteen alatavoitteita 8.5, 8.7 ja
8.8. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, syrjinnän estäminen, työn
tuottavuus sekä työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen
ovat yhtä lailla kaikki meille tärkeitä asioita. Toimintaamme
ohjaamassa on konsernitasoinen lakisääteinen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma. Tarjoamme työntekijöillemme myös
kattavat työterveydenhuollon palvelut sekä tapaturmavakuutuksen.

Transmerin tarina
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Lisäksi tarjoamme joka vuosi mahdollisuuksia nuorille
työharjoitteluun
ja
opinnäytetöihin
osana
työyhteisöämme. Harjoittelujaksojen aikana nuoret
pääsevät kiinni oikeisiin työtehtäviin vaihtelevissa
toimenkuvissa eri puolilla konsernia. Kaikkiaan
kanssamme tehtyjä harjoittelujaksoja ja opinnäytetöitä
kotimaisissa tytäryhtiöissämme kertyy vuosittain reilu
kymmenkunta.
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Työsuhteen kesto*

Henkilöstön määrä (FTE), koko konserni

Transmeri-konserni työnantajana

Työsuhteen muoto*

800

Kaiken kaikkiaan kaksikymmentä konserniyhtiötämme työllistävät yli
750 työntekijää kahdeksassa eri maassa vähittäis- ja tukkukaupan,
kemian ja prosessiteollisuuden alalla. Vuonna 2020 Transmerikonserni maksoi palkkoja kaiken kaikkiaan noin 22,3 miljoonaa
euroa. Tämä oli 4 % enemmän suhteessa vuoteen 2019, jolloin
palkkoja maksettiin kaikkiaan lähes 21,5 miljoonaa euroa. Vuonna
2020 maksamamme eläkevakuutusmaksut ylsivät noin 2,51
miljoonaan euroon. Työnantajana maksamamme sosiaaliturva-,
työttömyysvakuutusmaksu sekä lakisääteinen tapaturma- ja
ryhmähenkivakuutusmaksu olivat noin 2,43 miljoonaa euroa.
Konsernin suorissa kotimaisissa tytäryhtiöissä ja emoyhtiössä
kaikista konsernin työntekijöistä työskentelee lähes 300 työntekijää.
Vuoden 2020 aikana suurin osa heistä eli 94 % työskentelee
vakituisessa työsuhteessa siinä missä määräaikaisessa työsuhteessa
työskenteleviä on 6 %. Henkilöstöstä 88 % on kokoaikaisia ja 12 %
osa-aikaisia työntekijöitä. Henkilöstömme koostuu kokeneista
ammattilaisista ja konserniyhtiöissämme viihdytään pitkään – jopa
kolmannes kotimaisten suorien tytäryhtiöidemme henkilöstöstä on
työskennellyt konsernissamme yli 10 vuotta.
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700
650
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Vakituinen
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Määräaikainen
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Työsuhteiden pituus*

Työntekijöiden määrä konserniyhtiöittäin
3%

8%
8%

Alle 2v

5%

50%
Maksetut palkat (M€), koko konserni

2-5v

5-10v

10-20v

Yli 20v

Henkilöstön ikäjakauma*

16%
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10%
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Banmark-alakonserni

Miraculos

Sultrade

Transmeri-alakonserni
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Arvomme ja eettiset toimintaperiaatteemme
ohjaavat päivittäistä työtämme
Transmeri-konserni on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa
eettisesti ja vastuullisesti. Eettiset toimintaperiaatteemme kertovat
Transmeri-yhtiöiden arvoihin ja historiaan nojaten sekä sisäisesti
että ulkoisesti siitä millainen toimija haluamme olla, mitä eettinen
liiketoiminta meille tarkoittaa ja millaisten pelisääntöjen mukaan
olemme
sitoutuneet
toimimaan
yhdessä
toistemme,
asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteiset eettiset
toimintaperiaatteemme eli Transmeri-konsernin Code of Conduct
perustuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Kansainvälisen
työjärjestön (ILO) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön
(OECD) kaltaisten tahojen laatimiin kansainvälisesti tunnustettuihin
normeihin, ohjeisiin ja periaatteisiin.
Kaikkien konserniyhtiöiden on noudatettava toiminnassaan
konsernin eettisiä toimintaperiaatteita. Yhtiöllä voi myös olla oma
eettinen ohjeistus, jos se vastaa sisällöltään konsernin ohjetta.
Jokaisen Transmeri-konsernin työntekijän ja konsernia edustavan
tahon
odotetaan
tuntevan
ja
sitoutuvan
eettisten
toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Jokaisella on myös oikeus ja
velvollisuus
ilmoittaa
mahdollisista
havaitsemistaan
väärinkäytöksistä ensisijassa esimiehelleen tai henkilöstö-hallintoon,
taikka muihin ohjeissa esiteltyihin ilmoituskanaviin.
Uudet eettiset toimintaperiaatteemme tekevät läpinäkyviksi
konsernin odotukset tytäryhtiöitä kohtaan ja toimivat ohjenuorana,
joka ohjaa työtä ja päätöksentekoa Transmeri-konsernissa.
Transmeri-konsernin eettiset toimintaperiaatteet on laadittu
kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja viroksi. Konsernin
toimitusjohtajalla on oikeus tehdä toimintaperiaatteisiin teknisiä
muutoksia,
mutta
ohjeistuksen
päivittäminen
vaatii
konsernihallituksen hyväksynnän.
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Etäkoulutukset avuksi eettisten
toimintaperiaatteiden jalkauttamisessa

Eettisten toimintaperiaatteiden koulutusaste v.2020

Tavoitteenamme on, että 100% konsernin työntekijöistä on saanut
koulutuksen konsernin uusista eettisistä toiminta-periaatteista vuoden
2022 loppuun mennessä, minkä jälkeen tämä taso pyritään
ylläpitämään tulevaisuudessa. Vuoden 2020 lopulla eettisten
toimintaperiaatteiden koulutusaste oli noin 66 % konsernin kuudessa
kotimaisessa konserniyhtiössä ja noin 30 % koko konsernin laajuisesti.
Kotimaisten suorien tytäryhtiöiden lähes 300 työntekijästä koulutukset
päästiin järjestämään noin 200 työntekijän kanssa etäyhteyksien
välityksellä. Osassa liiketoimintayksiköitä koulutuksien järjestäminen
etäyhteyksin ei kuitenkaan ole mahdollista, vaan koulutusten
järjestäminen vaatii osallistujien fyysistä läsnäoloa. Lähikoulutusten
järjestämistä ovat kuitenkin rajoittaneet mm. viranomaisten suositukset
siitä, montako henkilöä sallitaan kokoontuvan samaan tilaan
yhtäaikaisesti. Tästä syystä esimerkiksi konsernin tuotantolaitoksen
henkilöstön koulutusten osalta olemme päättäneet odottaa ajankohtaa,
jolloin
koulutukset
on
mahdollista
järjestää
turvallisesti
koronarajoitusten puitteissa.
Uskomme kuitenkin saavuttavamme välitavoitteemme, jonka mukaan
vähintään kaikkien konsernin kotimaisten tytär- ja alakonserniyhtiöiden
työntekijät ovat saaneet koulutuksen eettisistä toimintaperiaatteista
vuoden 2021 aikana.
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Viime kädessä eettisten toimintaperiaatteiden koulutusasteesta
vastaa konsernin johtoryhmän yritysvastuullisuusjohtaja yhteistyössä
tytäryhtiöiden johtoryhmien kanssa. Eettiset toimintaperiaatteet ovat
jatkossa osa säännöllistä uusien työntekijöiden perehdytysprosessia.
Seuraamme myös Euroopan Unionin uuden Whistleblowing-direktiivin
kansallisten soveltamisalojen määrittelyä ja valmistaudumme
kehittämään ja ottamaan käyttöön asianmukaiset ilmoituskanavat ja
prosessit.

Kestävät hankinnat; Supplier Code of Conductiin
sitoutunut toimitusketju

Eettisten toimintaperiaatteiden koulutusaste

0%

100%

80%
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Toimitusketjuun liittyvä tavoitteemme on, että 90 % konsernin
yhteistyökumppaneista on sitoutunut konserniyhtiöiden Supplier
Code of Conduct:iin tai vastaaviin toimintaperiaatteisiin vuoteen 2030
mennessä. Eettinen liiketoiminta on ollut pitkään yrityksemme
kantavia arvoja ja toimitusketjun vastuullisuuden varmentaminen on
sidosryhmätutkimuksemme
mukaan
sidosryhmillemme
yksi
tärkeimmistä toimintaamme liittyvistä yritysvastuuaiheista. Näemme
toimitusketjun
vastuullisuuden
varmentamisen
tärkeyttä
toiminnassamme korostavan myös sen, että oma tuotantomme
muodostaa vähemmistöosuuden kaikista myymistämme tuotteista.
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Sultrade

Transmeri

Transmeri
Logistics

Yhteistyökumppaneiden määrä sekä olemassa olevat käytännöt
toimitusketjun hallintaan vaihtelevat konserniyhtiössämme mm. yhtiön
koosta ja toimialasta riippuen. Osa konserniyhtiöistämme on jo pitkään
toiminut mm. amfori BSCI yritysvastuuverkoston jäsenenä, lähettää
toimittajakyselyitä ja auditoi tavarantoimittajia riskimaissa, joissa on
todettu olevan suurempi ihmisoikeusrikkomuksien riski.
Nyt asettamamme tavoite on luonteeltaan tätä laajempi kokonaisuus,
joka tunnistaa sen, että ihmisoikeusriskit eivät välttämättä rajoitu
tiettyyn maailmankolkkaan tai yhteistyökumppaniryhmään. Vuonna
2020 työ toimitusketjun kattavammaksi sitouttamiseksi eettisiin
toimintaperiaatteisiin alkoi konsernitason yhteistyökumppaneiden
eettisten toiminta-periaatteiden eli Supplier Code of Conduct:in
laatimisella, ja tämän viemisellä osaksi emoyhtiö Transmeri Groupin
yhteistyösopimuksia. Koko konsernin tasolla tarkkaa prosenttiosuutta
Supplier Code of Conduct:in kattavuusasteesta ei ole vielä saatavilla,
mutta vuonna 2021 jatkamme työtä raportointivalmiutemme
kehittämiseksi.
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Pyrimme nollaamaan työtapaturmat
Transmeri-konsernin kunnianhimoinen, mutta samalla mielestämme
ainoa oikea tavoite on saavuttaa nolla työtapaturmaa
konserniyhtiöissä. Jokaisella työntekijällämme on oikeus turvalliseen
työympäristöön ja haluamme, että kaikki pääsevät aina työpäivän
päätteeksi ehjänä kotiin. Työtapaturmaraportointimme pitää
sisällään
kaikki
vakuutusyhtiölle
raportoidut
tapaukset.
Vakuutusyhtiölle raportoidaan kaikki työssä tai työmatkalla
sattuneet tapaturmat, vaikka tapaturmasta ei aiheutuisi poissaoloa
lainkaan.
Vuonna
2020
työtapaturmia
suorissa
kotimaisissa
tytäryhtiöissämme
sattui
kuusi
kappaletta.
Verrattaessa
edellisvuoteen tapaturmien lukumäärä väheni kolmasosalla. Selkeää
yksittäistä syytä merkittävään tapaturmien vähenemiseen on vaikea
eritellä, mutta etätyön lisääntyminen on voinut olla yksi osatekijä,
kun esimerkiksi työmatkoja on ollut huomattavasti vähemmän.
Vuonna 2020 tytäryhtiöissä ei sattunut yhtään kuolemaan
johtanutta
tapaturmaa
tai
vakuutukseen
mennyttä
ammattitautitapausta.
Tytäryhtiöiden keskenään hyvin erilaiset liiketoiminta-alat
merkitsevät hyvin erilaisten työturvallisuusriskien kanssa painimista.
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Yleisesti
ottaen
työtapaturmien
riski
on
suurempi
tehdasympäristössä
kuin
toimistotyössä,
ja
tapaturmien
lukumäärässä onkin suurta vaihtelua konserniyhtiöiden välillä.
Viimeisen viiden vuoden aikana noin kolmannes suorissa
tytäryhtiöissämme todetuista tapaturmista on sattunut työmatkalla
ja loput kaksi kolmasosaa työpaikalla.
Yleisesti työturvallisuuden hallinnoimisesta, kehittämisestä ja
seuraamisesta konserniyhtiöissämme vastaavat yhtiökohtaiset
työsuojeluorganisaatiot sekä työturvallisuudesta vastaavat esimiehet
yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa. Nämä tahot tarkkailevat
työhön liittyviä vaaratekijöitä ja pyrkivät aina ennaltaehkäisevästi
poistamaan
potentiaalisen
terveysriskin.
Ylläpidämme
työturvallisuutta säännöllisin koulutuksin, joihin lukeutuvat mm.
turvallisuuskävelyt ja ensiapukoulutukset. Lisäksi jokaisella
toimipaikalla
on
oma
pelastussuunnitelmansa
ja
kulunvalvontajärjestelmä. Myymälä ympäristöissä käytössämme on
kameravalvonta ja vartijapalvelut. Varasto- ja tehdastyöntekijöillä on
soveltuvissa tehtävissä asianmukaiset suojavarusteet turvakengistä
suojalaseihin ja muihin henkilösuojavaatteisiin ja –varusteisiin.

Sairauspoissaolot mahdollisimman vähiin
Konsernitason tavoitteemme on, että sairauspoissaoloprosenttimme
jää alle 3 % vuositasolla. Huomionarvoista pienistä ja keskisuurista
yrityksistä puhuttaessa on, että jo yksittäinen pidempi
sairauspoissaolo tai muutama lyhyempi poissaolo voi tuoda
merkittävää vaihtelua sairauspoissaolon määrään, koska henkilöitä
on kaiken kaikkiaan vähemmän kuin suurissa yrityksissä. Kuten
työtapaturmien kanssa, myös sairauspoissaolot vaihtelevat
konserniyhtiöiden välillä merkittävästi toimialasta ja työtehtävistä
riippuen. Yksittäisiä yhtiöitä tarkastellessa on riski, että yksittäisen
henkilön voisi tunnistaa tiedoista, minkä vuoksi seuraamme
sairauspoissaoloprosenttia konsernitasolla, jolloin luku sisältää
enemmän henkilöitä.

Konsernin sairauspoissaoloprosentti*
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* Tämän sivun kaaviot sisältävät vain konsernin emoyhtiön, Transmerin, Transmeri Logisticsin,
Banmarkin, Miraculosin ja Sultraden. Luvut eivät sisällä ulkomaan toimintoja tai kotimaisia
alakonserniyhtiöitä.

sairauspoissaoloista kuukausitasolla. Vuonna 2020 konsernimme
sairauspoissaoloprosentti suorissa tytäryhtiöissä oli 3 %.
Edellisvuoteen verrattuna sairauspoissaoloprosentti kasvoi lähes
kolmanneksella. Poissaolojen näennäinen kasvu selittyy kuitenkin
pitkälti
aiempaa
tarkemmalla
ja
luotettavammalla
sairauspoissaolojen raportoinnilla, jonka uusi raportointimalli
mahdollistaa. Aiemmilta vuosilta raportoidut luvut voivat siis olla
todellisuudessa hieman raportoitua suuremmat.
Koronaepidemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta
sairauspoissaoloihin, vaikka emme täysin koronatartunnoilta
olekaan onnistuneet välttymään. Koska koronaan sairastuneita on
onneksi verrattain vähän, luo tämä kuitenkin uskoa käytössämme
oleviin tiukkoihin käytäntöihin ja ohjeisiin viruksen leviämisen
estämiseksi.

Vuoden 2020 kohokohtiin työterveyden saralla lukeutui HR:n
johdolla lanseerattu uusi raportointimalli sairauspoissaoloille, minkä
avulla saamme kerättyä tytäryhtiökohtaista tietoa
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Työhyvinvointia kehittämässä
Tavoitteemme konsernitasolla on saavuttaa vuosittain keskivertoa
parempi tulos kotimaisessa henkilöstötutkimuksessa suhteessa
vastaavan henkilöstörakenteen omaaviin yrityksiin. Tavoitteen
indikaattorina toimii PeoplePower-indeksi, joka mittaa henkilöstön
kokonaisvaltaista omistautuneisuutta ja työtyytyväisyyttä erilaisten
osa-alueiden, kuten sitoutumisen, johtamisen ja suorituskyvyn
avulla. Transmeri-konsernissa henkilöstötutkimuksen piirissä on noin
300 työntekijää konsernin suorista kotimaisista tytäryhtiöistä.
Työhyvinvoinnin seuraamisella ja kehittämisellä säännöllisesti
järjestettävien henkilöstötutkimusten kautta on jo pitkä perinne
konsernissamme ja vastausprosentti kyselyyn on perinteisesti ollut
korkea. Vuonna 2020 henkilöstötutkimusta ei järjestetty.
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(PeoplePower-indeksi)
70.00

Korona työhyvinvoinnin kuumana perunana
67.98

68.00

67.93

66.00
64.00
62.00
60.00

2015

2016

Transmeri-konserni

2017

2018

2019

2020

Suomen toimihenkilönormi

Transmerin tarina

Vuosi 2020 oli konsernissa erittäin poikkeuksellinen koronapandemian
vuoksi. Henkilöstön hyvinvoinnin osalta keskeisimmät toimenpiteet
kohdistuivat koronapandemian hallintaan. Konsernissa organisoitiin
tehokkaasti erillinen kriisiviestintäryhmä, jonka muodostivat konsernin
toimitusjohtaja ja HR-johtaja sekä jokaisen tytäryrityksen
toimitusjohtaja. Kriisiviestintäryhmä vastasi kaikesta koronaan
liittyvästä keskeisestä viestinnästä ja päätöksenteosta, joissa
hyödynnettiin asiantuntijoita esimerkiksi työterveyshuollon ja THL:n
suunnalta. Sekä päätöksenteko että viestintä olivat koko vuoden ajan
ennakoivaa.
Pandemiatilanteesta,
sen
kehittymisestä
sekä
turvallisista
työskentelytavoista viestittiin läpi konsernin ennakoivasti.

Konsernirakenne
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Viestintä suunniteltiin kohderyhmittäin siten, että koko henkilöstölle
laadittiin omat ohjeet sekä kaikille esimiehille omansa. Näin
varmistettiin, että toimintamallit ja ohjeet olivat selkeitä. Etätyötä
tehtiin paljon ja siihen liittyvät työvälineet järjestettiin toimiviksi heti
laajamittaiseen etätyöhön siirryttäessä. Transmeri-konsernissa
etätyöhön siirryttiin jo ennen kuin siitä annettiin virallinen suositus.
Työterveyshuollon palveluita laajennettiin ja kasvomaskit huolehdittiin
henkilöstölle toimistokäyttöön ja tarvittaessa myös kodin ja työpaikan
väliseen matkustamiseen. Niille henkilöille, jotka eivät työn luonteen
vuoksi voineet etätyöhön siirtyä tehtiin omat ohjeet ja toimintamallit.
Lisäksi
henkilöstölle
järjestettiin
konsernitasoisesti
koulutustilaisuuksia,
joissa
keskityttiin
johtamiseen
toimintaympäristön muutoksessa sekä organisoitiin erillisiä
tapahtumia yhteisöllisyyden parantamiseksi etätöissä työskenteleville.
Henkilöstön kehittämisen osalta vuosi edesauttoi suunnittelemaan
vuodelle 2021 laajan koulutustarjonnan verkossa toteutettuna.
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Talouskasvua
Vastuullisuusteema

Vastuullisuusnäkökohta

Vastuullisuustavoite

Mittari

Toimenpiteet vuonna 2020

Kannattavuus &
kasvu

Konsernin tulostavoite määritellään vuosittain. Vuoden 2020 tavoite
oli 7,4 M€ (liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja).

Tavoite saavutettu:
Kyllä / ei

Koronapandemiasta huolimatta konsernin liikevoitto ennen
konserniliikearvon poistoja oli 6,7M€.

Sijoitustoiminta

Transmeri Groupin sijoitussalkun rakenne arvioidaan vuoden 2021
aikana kestävän sijoittamisen periaatteiden näkökulmasta.

Arviointi toteutettu:
Kyllä / ei

Tavoitteen asettaminen.

Sijoitussalkun rakenne

Kannattava liiketoiminta ajaa investointeja
Taloudellisen yritysvastuun näkökulmasta Ihmisarvoista työtä ja
talouskasvua –vastuullisuusteema merkitsee konsernimme
toiminnassa erityisesti YK:n kestävän kehityksen ohjelman
alatavoitteiden 8.1, 8.2, 8.3 ja 8.4 tukemista siten, että ylläpidämme
toimintamme kannattavuutta ja edistämme pienten ja keskisuurten
yritysten kasvua. Pitkän aikavälin tuotto on konsernimme
omistajaohjauksen ensimmäinen prioriteetti, ja pyrimme jatkuvasti
kehittämään toimintaamme kohti parempaa tuottavuutta sekä
kehittämään uusia tuoteinnovaatioita.
Yli 90-vuotiaan historiansa aikana Transmeri-konserni ei ole tehnyt
yhtäkään tappiollista vuotta. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli
221,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 39 % tulee Suomesta, 47 %
Baltiasta, 4 % muista EU-maista ja 10 % EU:n ulkopuolelta.
Konsernin liikevaihto kutistui edellisvuodesta noin 4,4 % ollen 231,8
miljoonaa euroa vuonna 2019. Myynnin katetason paranemisen,
hyvän kustannusten hallinnan sekä nopean reagoinnin ansiosta
konsernin liikevoitto kasvoi koronapandemian aiheuttamista
haasteista huolimatta 6,7 miljoonaan euroon. Liikevoiton muutos
suhteessa edellisvuoden 3,5 miljoonaan euroon oli + 91 %.

Olemme viime vuosina panostaneet aktiivisesti kasvuun ja
viimeiseen 9 vuoteen mahtuu 16 yrityskauppaa ja ostettua
liiketoimintoa. Erityisen vahvoja panostuksia olemme tehneet
luonnonkosmetiikkaan ja prosessiteollisuuteen.
Yrityksen
riskikartoituksessa
havaittuihin
oleellisimpiin
toiminnallisiin riskeihin on varauduttu sekä palo-, henkilö- että
ympäristöturvallisuutta parantamalla. Konsernin taloudellista
riskeistä oleellisin on merkittävien päämiesten menettäminen. Tätä
riskiä pienentää laaja päämiessalkku ja panostaminen omaan
päämiehistä riippumattomaan yritystoimintaan niin kotimaassa kuin
Virossakin.

Konsernin sijoitusomaisuus, n 24M€ (31.12.2020) on hajautettu
kahteen ulkoisen kumppanin konsultatiivisella sopimuksella
hoitamaan salkkuun. Sijoituspäätökset 2M€:on asti tekee konsernin
sijoitustoimikunta, jonka muodostavat yksi omistajien edustaja, yksi
konsernihallituksen
jäsen
sekä
konsernin
ulkopuolinen
toimitusjohtaja. Yli 2M€ suuruiset päätökset hyväksytetään
konsernihallituksessa.
Vuoden 2021 alkupuolella teetettiin kahdella riippumattomalla
ulkopuolisella arvio konsernin sijoitusten vastuullisuudesta. Arvion
mukaan salkun vastuullisuus on keskimääräistä korkeammalla
tasolla ja MCSI:n vastuullisuusarvosana on A.

Konserni maksoi vuonna 2020 tuloveroja 1,3M€. Koronaepidemian
johdosta konserniyhtiömme saivat vuonna 2020 valtioiden
myöntämää tukea yhteensä noin 730.000€, josta 400.000€ oli Viron
valtion
Kaupmees-alakonsernille
myöntämää
palkkatukea.
Suomessa konserniyhtiömme saivat valtion kustannus- ja
kehitystukia yhteensä noin 330.000€.
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Talouden tunnusluvut
Liikevaihto M€
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Ilmastotekoja
Vastuullisuusteema

Vastuullisuusnäkökohta

Ilmastonmuutos

Vastuullisuustavoite

Mittari

Kiinteistöjen, kuljetusten ja liikkumisen
hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

”There is no planet B”
Transmeri-konsernin toinen vastuullisuusteema on Ilmastotekoja,
johon liittyvä keskeinen tahtotilamme on, että haluamme auttaa
maailmaa
saavuttamaan
hiilineutraaliustavoitteen.
Näemme
mahdollisuuden vaikuttaa tämän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen
alatavoitteisiin 13.1, 13.2 ja 13.3 kehittämällä toimintaamme
vähäpäästöisemmäksi, integroimalla ilmastonäkökohdat osaksi
toiminnansuunnitteluamme ja päätöksentekoamme sekä jakamalla
tietoa arvoketjussamme.
Koko konsernimme yhteinen ilmastotavoite on kiinteistöjen,
kuljetusten ja liikkumisen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, jota
kohti edistymistä seuraamme Greenhouse Gas –protokollan mukaisella
päästölaskennalla. Pyrimme aina ensisijaisesti vähentämään
liiketoiminnastamme syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, mutta
tarvittaessa myös kompensoimme tai hyvitämme toiminnastamme
aiheutuvat päästöt. Lisäksi selvitämme mahdollisuuksia konsernin
myymien tuotteiden ja palveluiden hiilikädenjäljen kasvattamiseen ja
näkyväksi tekemiseen.

Toimenpiteet vuonna 2020

GHG-protokollan mukainen
päästölaskenta

Täysin uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun sähköön siirtyminen useissa konsernin
hallinnoimissa kiinteistöissä.
Kiinteistöjen energiakulutusta vähentäviä toimenpiteitä. Toimitilojen karsiminen ja etätyön
pysyvä lisääminen vähentää mm. työmatkoista aiheutuvia päästöjä.

Ilmastonmuutos ei luonnollisesti ole ainoa olennainen
ympäristönäkökohta konserniyhtiöidemme toiminnassa, vaan
jokaisella liiketoiminta-alalla ja arvoketjulla on omansa, mutta
ilmastonmuutos on sidosryhmillemme tärkeä aihealue, johon
jokainen konserniyhtiömme voi vaikuttaa. Tämän vuoksi olemme
asettaneet konserninlaajuiseksi tavoitteeksemme kiinteistöjen,
kuljetusten ja liikkumisen hiilineutraaliuden vuoteen 2035
mennessä. Olemme valinneet nämä kolme osa-aluetta
hiilineutraaliustavoitteemme piiriin, koska fossiilisten polttoaineiden
vähentäminen on tärkein keino ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi
ja koska näihin päästölähteisiin konserniyhtiömme voivat vaikuttaa
koostaan ja toimialastaan riippumatta.

CO2

CH4

N2O

HFC:t

SF6
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Suorat
Ostoenergian
päästöt
epäsuorat
päästöt
Scope 3
Muut
epäsuorat
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Ostetut
tuotteet ja
palvelut

Ostettu sähkö, höyry,
lämmitys ja jäähdytys
(omaan käyttöön)

Muut
epäsuorat
päästöt
Kuljetukset
ja jakelu

Itselle vuokrattu
omaisuus

Töihin
matkustaminen

Polttoaineiden
tuotanto ja
energian
siirtohäviöt
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Omat
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Käyttöomaisuus

Sijoitukset
Omat
ajoneuvot

Liikematkustus

Päästölähteet ennen raportoivaa
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Franchising

Myytyjen
tuotteiden
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Kuljetukset Jätteet
ja jakelu

Ilmastotekoja –teema on konsernimme ympäristövastuutyön
kärkiteema, koska ymmärrämme perheyhtiönä hyvin ylisukupolvisen
jatkuvuuden merkityksen. Maailma muuttuu ja meistä jokainen voi
toimia tehdäkseen siitä paremman.

PFC:t

Raportoiva
organisaatio

Myytyjen
tuotteiden
käytöstä poisto

Ulos vuokrattu
omaisuus

Päästölähteet raportoivan
organisaation jälkeen
(downstream)

Kuva yllä esittää konsernin hiilineutraaliustavoitteeseen sisältyvät päästökategoriat.
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Transmeri-konsernin hiilijalanjälki (tCO2e)*
1000

Uusiutuva energia ja lisääntynyt etätyö vähensivät
päästöjä

800
600

Transmeri-konsernin emoyhtiön ja kotimaisten suorien tytäryhtiöiden
scope 1 ja 2 hiilijalanjälki oli 563,73 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja
vuonna 2020. Edellisvuoteen verrattuna hiilidioksidipäästöt kutistuivat
merkittävät 27,8 % eli 217,07 tCO2e. Suurimmat päästövähennykset
saatiin aikaan uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön siirtymisestä
useassa konsernin hallinnoimassa kiinteistössä, ja aiomme jatkaa
uusiutuvaan energiaan siirtymistä vuonna 2021.

400
200
0

2019
Scope 1

2020
Scope 2

Scope 3

2019

2020

Muutos

Scope 1: Toiminnan suorat
päästöt

248,63

221,99

-10,71%

Scope 2: Ostetusta
energiasta aiheutuneet
päästöt**

532,18

Scope 3: Päästöt muista
lähteistä arvoketjussamme
Yhteensä

Käytännössä
hiilineutraaliustavoitteemme
tarkoittaa
ainakin
asteittaista siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön kaikissa
konsernin kiinteistöissä, liikkumisen ja kuljetusten optimointia,
uusiutuvia polttoaineita ja pysyvää etätöiden lisääntymistä.

341,73

-35,79%

Päästöjä ei ole vielä laskettu
780,80

563,73

-27,80%

*Hiilijalanjälki pitää sisällään emoyhtiön ja viisi kotimaista tytäryhtiötä scope 1 & 2
päästörajauksella. Luvuista puuttuvat vielä kaikki ulkomaan toiminnot sekä
kotimaiset alakonserniyhtiöt. Scope 3 päästöjä ei ole vielä laskettu.
** Scope 2 -päästöjen laskennassa on käytetty markkinaperusteisia päästökertoimia.
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Koronaepidemian vaikutukset ja lisääntynyt etätyön määrä ovat lisäksi
merkittävästi vähentäneet liikematkustuksen, töihin matkustamisen ja
yhtiön ajoneuvojen käyttöä. Yhtiön ajoneuvojen käytön väheneminen
selittää suurelta osin noin 11% päästövähennyksen scope 1 päästöissä
vuonna 2020. Liikematkustuksen ja töihin matkustamisen päästöt
kuuluvat osaksi scope 3 –kategorian päästöjä, joita emme vielä ole
laskeneet. Tiedossamme kuitenkin on, että päästövähennykset näiden
osalta ovat vuonna 2020 olleet merkittäviä, sillä esimerkiksi
liikematkoja
ulkomaille
ei
konserniyhtiöissä
olla
tehty
koronaepidemian alkamisen jälkeen lainkaan.
Toimistotyöntekijöiden laajamittainen siirtyminen etätöihin on myös
tuonut merkittäviä vähennyksiä töihin matkustamiseen liittyviin
päästöihin, koska ennen koronaepidemian alkua etätöiden tekeminen
oli tytäryhtiöissä vähäistä ja epidemian alkamisen jälkeen
toimistotiloissa on ollut tiukat, kulloistakin epidemiatilannetta
mukailleet koronaohjeistukset. Missään vaiheessa koronaepidemian
aikana konsernin toimistotiloissa ei ole saanut työskennellä enemmän
kuin 50 % toimitilan kapasiteetista, ja useina kuukausina päivittäisten
lähityöntekijöiden määrä yksittäisissä toimistoissa on ollut
laskettavissa yhden tai kahden käden sormilla, kun aiemmin toimistot
olivat päivittäin täynnä ihmisiä.

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma

Päästölaskentaa laajennetaan vaiheittain
Konsernitason tavoitteemme on kiinteistöjen, kuljetusten ja
liikkumisen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Käytännössä
tämä tarkoittaa päästöjen laskemista sellaisista päästölähteistä kuin
hallinnoimamme kiinteistöt ja ajoneuvot, kuluttamamme energia,
ostamamme kuljetus- ja logistiikkapalvelut, liikematkustaminen sekä
töihin matkustaminen.
Olemme ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme lähteneet
liikkeelle emoyhtiömme ja viiden kotimaisen suoran tytäryhtiömme
scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjen selvittämisestä, koska näistä
päästölähteistä luotettavaa laskentatietoa on ollut valmiimmin
saatavilla. Koronaepidemian vaikutuksien vuoksi olemme vuoden
2020 päästöjen lisäksi laskeneet vastaavat tiedot vuodelta 2019
saadaksemme vertailupohjan vuoden 2020 poikkeuksellisille
olosuhteille.
Ajan myötä päästölaskenta on kuitenkin tarkoitus laajentaa kattamaan
kaikki kaksikymmentä konserniyhtiötä sekä hiilineutraaliustavoitteen
mukaiset scope 3 päästökategoriat. Ensimmäinen askel
päästölaskennan laajentamisen tiekartalla on ulkomaisen tytäryhtiö
Kaupmeesin scope 1 ja 2 päästöjen selvittäminen vuonna 2021, minkä
jälkeen vuonna 2022 siirrymme selvittämään scope 3 –päästöjä.
Tavoitteemme on, että viimeistään vuonna 2024 päästölaskentamme
saavuttaa täyden laajuutensa.

Päästökompensaatiota tarvitaan apukeinona
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi
Nykyteknologialla
kaikkien
toiminnastamme
aiheutuvien
kasvihuonekaasupäästöjen
neutralisoiminen
tulee
lopulta
edellyttämään myös päästökompensaation hankkimista. Kun
konsernin päästölaskenta on saavuttanut täyden laajuutensa,
aiomme asettaa tarkemmat välitavoitteet päästöjen vähentämiseksi
nollaan
ja
ottaa
käyttöön
konsernin
sisäisen
kompensaatiomekanismin,
joka
edellyttää
konserniyhtiöitä
kompensoimaan toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
vuosittain, jos asetettuihin välitavoitteisiin ei olla pääsemässä.
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Yhteistyö ja kumppanuus
Vastuullisuusteema

Vastuullisuusnäkökohta

Vastuullisuustavoite

Mittari

Toimenpiteet vuonna 2020

Sidosryhmät

Pyrimme aktiiviseen sidosryhmäyhteistyöhön sekä
toimialakohtaiseen keskusteluun ja yhteistyöhön.

Auditointien lukumäärä
Asiakastyytyväisyys
Yhdistykset

Liityimme Kaupan Liiton vastuullisuusvaliokunnan jäseneksi
Jatkoimme FIBS Ry:n Pro-jäsenenä.

Synergiat

Edistämme konsernin sisäistä tiedon ja osaamisen jakamista
yritysvastuun ja kestävän kehityksen saralla.

Sidosryhmäyhteistyö
Yhteistyö ja kumppanuus –vastuullisuusteemamme tavoitteet
vastaavat erityisesti YK:n kestävän kehityksen ohjelman alatavoitteisiin
17.6., 17.10, 17.16 ja 17.17. Pyrimme edistämään toimintaamme
liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita jakamalla tietoa ja kehittämällä
uusia toimintatapoja niin alueellisesti niissä maissa joissa toimimme
kuin kansainvälisesti arvoketjussamme. Eettinen liiketoiminta on meille
tärkeää ja olemme sitoutuneet reiluun kilpailuun sekä noudattamaan
kilpailulainsäädäntöä ja säännöksiä toiminnassamme kilpailijoiden,
asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden liikekumppaneiden kanssa.
Teemme yhteistyötä niin konsernimme sisällä kuin ulkopuolisten
tahojen kanssa toimintamme kehittämiseksi. Tämä pitää sisällään niin
toimialakohtaista kuin sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Jaamme tietoa
niin viranomaisten, sertifiointitahojen, kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa ja tuemme yhteistyökumppaneidemme
vastuullisuustavoitteiden saavuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä.
Onnistumistamme
tässä
mittaamme
mm.
tytäryhtiöiden
asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksilla sekä asiakkailtamme ja muilta
liikekumppaneiltamme saamamme spontaanin palautteen perusteella.

FIBS Ry:n koulutukset ja materiaalit saatavilla kaikille työntekijöille
Konsernin vastuullisuustyöryhmän kokoukset.

Omalla tuotannollamme on ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716 sekä
Ecocert sertifioinnit, joita varten tuotantolaitoksemme auditoidaan
vuosittain. Vuonna 2020 kotimaisten tytäryhtiöidemme toimintaa ja
tuotteita auditoitiin kaikkiaan neljä kertaa. Kansainvälisen
sosiaalisen vastuun järjestelmän amfori BSCI:n jäsenenä toimivat
tytäryhtiömme auditoivat säännöllisesti useita tavarantoimittajiaan
ja ovat mukana kehittämässä toimittajien toimintaa entistä
vastuullisemmaksi.
Kotimaiseen toimialakohtaiseen yhteistyöhön osallistumme
järjestöissä, kuten Kaupan Liitto ja kemianteollisuuden
ResponsibleCare-ohjelma.

Transmerin tarina

Vuonna 2020 konsernimme yritysvastuujohtaja nimitettiin Kaupan
Liiton vastuullisuusvaliokunnan jäseneksi, ja tässä työssä olemme
osallistuneet mm. kaupan alan Uusiutuva kauppa 2035 –
hiilineutraaliustiekartan laadintaan. Toisinaan teemme yhteistyötä
myös erilaisten hyväntekeväisyys-kampanjoiden ja –tempausten
kanssa. Vuonna 2020 kotimaiset tytäryhtiömme tukivat muun
muassa mielenterveyden edistämistyötä sekä lasten, nuorten ja
perheiden arkea seuraavien järjestöjen kautta: Mieli Ry ja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä joulumieli –keräys.

Vuonna 2020 konserniyhtiömme tekivät vapaaehtoisesti aktiivista
yhteistyötä useissa järjestöissä ja yhdistyksissä:
•
•
•
•

amfori BSCI
Kaupan Liiton vastuullisuusvaliokunta
FIBS Ry
ResponsibleCare –ohjelma

Konsernirakenne

Vastuullisuusohjelma
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Raportointiperiaatteet
Tämä on Transmeri-konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti.
Raportti kokoaa yhteen tietoa konsernimme yritysvastuutyön
rakenteista, tavoitteista sekä toimenpiteistä ja on konsernin
hallituksen hyväksymä. Raportointijakso on 1.1.–31.12.2020.
Julkaisemme raportin jatkossa vuosittain.
Raportointimme kattaa sosiaalisen ja ympäristövastuun lukujen
osalta emoyhtiömme Transmeri Groupin lisäksi konsernin kotimaiset
suorat tytäryhtiöt, jotka on esitetty oranssilla värillä oheisessa
konsernirakennekaaviossa. Taloudelliset luvut kattavat koko
Transmeri-konsernin
toiminnan.
Pyrimme
laajentamaan
raportointiamme vaiheittain tulevina vuosina myös sosiaalisten ja
ympäristövastuun näkökohdista koko konsernin laajuiseksi.
Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

olla esimerkiksi BSCI Code of Conduct tai yhteistyökumppanilla
todennetusti käytössä oleva oma Code of Conduct, joka vastaa
sisällöltään konserniyhtiöiden Supplier Code of Conduct:ia.
Yhteistyö-kumppanin
eettiset
toimintaohjeet
pyritään
lähtökohtaisesti viemään osaksi kaikkia hankintoja, jotka tulevat
riskimaista tai ylittävät 15,000€ vuosittaisen kulutuksen rajan.
Tämän rajan ylittävä yhteistyökumppani on mahdollista rajata
tavoitteen ulkopuolelle vain tarkkaan perustellusta syystä.
Työturvallisuus: Tämän vastuullisuusnäkökohdan mittarina toimii
työtapaturmien lukumäärä. Laskennassa on huomioitu kaikki
vakuutusyhtiölle raportoidut tapaturmat riippumatta siitä, onko
tapaturmasta aiheutunut poissaolo vai ei.
Työterveys: Ilmoitettu sairauspoissaoloprosentti on laskettu
jakamalla poissaolotunnit teoreettisten työtuntien määrällä.

Vastuullisuusmittareiden laskentaperiaatteet
Eettinen liiketoiminta: Eettisten toimintaperiaatteiden eli Code of
Conductin koulutusaste kuvastaa sitä prosenttiosuutta konsernin
aktiivisista työntekijöistä, jotka ovat saaneet perehdytyksen ja
sitoutuneet
noudattamaan
konsernin
uusia
eettisiä
toimintaperiaatteita. Aktiivisilla työntekijöillä tarkoitetaan henkilöitä,
jotka eivät ole esimerkiksi opinto-, perhe-, tai muilla vapailla taikka
muusta syystä poissa töistä.
Kestävät hankinnat: Mittari, jolla seuraamme edistymistämme tämän
vastuullisuusnäkökohdan saralla on yhteistyökumppanin eettisten
toimintaohjeidemme eli Supplier Code of Conduct:in kattavuus osana
hankinta- ja yhteistyösopimuksia. Kattavuutta kuvaa prosenttiosuus
hankintakuluista, jotka ovat konserniyhtiöiden yhteistyökumppaneille
suunnattujen
eettisten
toimintaohjeiden
tai
vastaavien
toimintaperiaatteiden piirissä. Vastaavat toimintaperiaatteet voivat

Henkilöstön hyvinvointi: Työhyvinvoinnin mittarina toimii konsernin
suorissa kotimaisissa tytäryhtiöissä säännöllisesti järjestettävästä
henkilöstötutkimuksesta saatava PeoplePower-indeksi, joka mittaa
ja yhdistää useita työtyytyväisyyden osa-alueita, kuten sitoutumista
ja johtamista.

Konsernirakenne ja vastuullisuusraportin rajaus. Oranssilla merkityt yhtiöt on sisällytetty
vuoden 2020 raportointiin.
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Ilmastonmuutos: Transmeri-konserni seuraa Greenhouse Gas –
protokollan laskentaperiaatteita. Ensimmäisen vastuullisuusraporttimme organisaatiorajaus pitää sisällään konsernimme
emoyhtiön sekä kotimaiset suorat tytäryhtiömme, jotka on
merkitty viereiseen organisaatiokaavioon oranssilla värillä.
Ulkomaan toimintomme sekä kotimaiset alakonserniyhtiömme
eivät vielä sisälly laskentaan. Päästölaskennan operatiivinen rajaus
sisältää tällä hetkellä GHG-protokollan mukaiset scope 1 ja 2 päästökategoriat, mutta ei vielä scope 3 –lukuja. Sovellamme
päästölaskennassamme varovaisuusperiaatetta ja olemme
käyttäneet
ulkopuolisen
konsulttitoimiston
palveluita
päästölaskennan toteuttamisessa.
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Yhteydenotot raporttiin liittyen:
yritysvastuu@transmeri.fi
Oy Transmeri Group Ab
PL 50
02600 Espoo
www.transmerigroup.fi
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Kiitos, kun luit vastuullisuusraporttimme.
Toivottavasti löysit etsimäsi tiedon.
Työskentelemme Transmeri-konsernissa paremman arjen puolesta.
Olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja
pyrimme aina löytämään keinoja kehittää toimintaamme arvojemme
mukaisesti – yhdessä.
Jos olet kiinnostunut seuraamaan matkaamme tai olet kiinnostunut
yhteistyöstä, voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta:
www.transmerigroup.fi/ota-yhteytta/

