
 Source Creative Oy yhdistyi 31.12.2020 Markkinointitoimisto Kitchen Oy:n kanssa täyden 
palvelun markkinointiviestintätoimistoksi, Source Creative Oy:ksi (Source). Aiemmin 
yhtiöt muodostivat konsernin. Tämä raportti koskee konsernin toimintavuotta 2021. 

-

“ V a s t u u l l i s u u s  e i 
t a p a h d u  i t s e s t ä ä n ”

Source haluaa ottaa vastuullisuusnäkökulman 
osaksi kaikkea liiketoiminnan kehittämistä. 

Vastuullisuus-
RAPORTTI
2021
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Sourcen vastuullisuustoimenpiteet pohjaavat 
sourcelaisten omaan ajatusmaailmaan ja siksi 
vastuullisuus oli helppo ottaa osaksi yrityskult-
tuuria. On ollut mahtavaa huomata, kuinka vas-
tuullisuudesta on tullut koko henkilöstön yh-
teinen toimintatapa. Vastuullisuus näkyy myös 
asiakkuuksissamme, esimerkiksi Ålandsbanke-
nin Itämeriprojektissa, jonka parissa olemme 
työskennelleet jo vuosikymmenen. Source on 
lähtenyt vastuullisuustyönsä raportointiin toimi-
alallaan ensimmäisten joukossa, ja koemme, 
että vastuullisuusraportointi on kauaskantoinen 
investointi tulevaisuuteen, joka päihittää lyhytnä-
köisen voiton tavoittelun.  

Myös henkilöstövastuullisuus ja työyhteisön ta-
sa-arvoisuus ovat Sourcella tärkeitä arvoja, ja 
henkilöstön hyvinvointi onkin yritykselle kaikki 
kaikessa. Meillä kaikki ihmiset ovat samanarvoi-
sia, eikä vihapuhetta tai syrjintää suvaita. Pyrim-
me rakentamaan työyhteisöä, joka kestää ja py-

Toimitusjohtajan sanat: 

Vastuullisuus on Sourcen yksi tärkeimmistä arvoista. Ilmaston lämpeneminen 
sekä muutokset kansainvälisessä politiikassa tuovat arvopohjaiset asiat nyt 
yritysten käsille enemmän kuin koskaan. Elämme suurta murroksen aikaa, 
jossa puheet muuttuvat konkretiaksi – vastuullisuudesta on tullut merkittävä osa 
liiketoimintaa sekä kuluttajavalintoja. Tarpeet ovat aitoja ja niihin ollaan valmiita 
investoimaan.  

syy hyvänä ja turvallisena paikkana työskennellä 
pitkälle tulevaisuuteen ja kriisienkin yli. Ihmisten 
jaksaminen on ollut kovilla pandemian alusta asti 
ja olemme tehneet jatkuvasti töitä mm. HR-toi-
mintoja vahvistamalla, jotta kaikilla on hyvä olla 
töissä.  

Muutos tapahtuu nyt, ei huomenna. Yritysten pitää 
miettiä, hyppäävätkö ne vastuullisuuden junaan 
ensimmäisinä vaiko vasta jälkijunassa. Sourcen 
matka kohti vastuullisuutta on jo hyvässä vauh-
dissa. Vastuullisuus on myös toive paremmasta 
tulevaisuudesta.

Jaakko Kantola, 
luova johtaja, CEO

”Vastuullisuus 
on myös toive 
paremmasta 
tulevaisuudesta.”
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Kuten varmasti jokaisessa suomalaisessa yrityk-
sessä, korona vaikutti edelleen niin päivittäiseen 
työskentelyyn kuin liiketoimintaan. Source kiin-
nittikin huomiota erilaisiin koronatukitoimiin ja loi 
uusia toimintamalleja yrityksen ja sen työnteki-
jöiden työkyvyn ylläpitämiseksi.   

Pitkittyneiden poikkeusolojen aikana henkisestä 
jaksamisesta huolehtimiseen haluttiin kiinnittää 
erityistä huomiota ja henkilökuntaa tuettiin täs-
sä mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöä kan-
nustettiin olemaan yhteydessä esihenkilöihin ja 
työterveyshuoltoon matalalla kynnyksellä jak-
samisen haasteisiin liittyen. Source on tarjonnut 
pandemian alusta asti työntekijöilleen joustavat 
etätyömahdollisuudet viranomaisten antamat 
suositukset huomioiden. Vuonna 2021 toimistol-
lakin tehtiin töitä oman harkinnan mukaan, mutta 
edelleen kaikkeen sai osallistua ja työskennel-
lä myös etänä. Source suosii edelleen verkko-
koulutuksia, -tapaamisia ja -kokouksia. Kaivatun 
vaihtelun tuomiseksi etätyöarkeen etätöitä ke-
hotettiin myös tekemään mahdollisuuksien mu-
kaan muuallakin kuin kotona, esimerkiksi mökil-
lä tai reissussa.  
Samalla kun vahva etätyösuositus jatkui, niille, jot-
ka halusivat työskennellä toimistolla, työnantaja 

Yrityksen koronatukitoimista ja työkyvyn 
ylläpidosta poikkeusaikana
Vuoden 2021 alussa koronatilanne oli aluksi vakaa, mutta helmikuun 
lopussa epidemian uudelleen pahentuessa yritykset siirtyivät uuteen 
normaaliin, jossa henkilöstön hyvinvointi ja vastuullisuus nostivat entistä 
enemmän päätään. 

tarjosi käsidesiä, maskeja, koronapikatestejä ja 
desinfiointiainetta työpisteen desinfiointia varten 
sekä kattavat ohjeet toimiston pintojen puhtaana 
pitämiseksi. Lisäksi toimistolla aloitettiin käytän-
tö, jossa toimistolla vierailleet kirjaavat nimensä 
vieraskirjaan, jotta tarvittaessa voitiin jäljittää ja ta-
voittaa mahdollisimman tarkasti mahdollisesti al-
tistuneet henkilöt. Työntekijöiden työergonomi-
aan panostettiin hankkimalla toimistolle välineitä 
kehonhuoltoon ja taukojumppiin. Henkilökunta 
sai myös toimistolta halutessaan sähkötyöpöy-
dän ja toimistotuolit kotitoimistolleen. Lisäksi tar-
jottiin mahdollisuus siirtää omalta työpisteeltään 
pöytäkone kotitoimistolle. 

Kaiken kaikkiaan paras työkykyä ylläpitävä tuki-
toimi korona-aikana Sourcella on varmasti ollut 
liiketoiminnan suunnan muuttaminen siten, että 
tarjotut palvelut ja työ sopivat myös muuttunee-
seen toimintaympäristöön ja viestinnän tarpei-
siin. Tämä ketterä tekemisen muutos on tar-
koittanut sitä, että työntekijöille on ollut töitä, ja 
lomautuksia on tarvittu verrattain vähän. Lisäksi 
Source muutti isompiin ja väljempiin toimitiloihin, 
ja etätyösuosituksesta huolimatta toimistoviihty-
vyyteen on haluttu panostaa, jotta töihin toimis-
tolle on mukava tulla, sitten kun sen aika taas on.  
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Moduulissa Haaga-Helian myynnin opiskelija op-
pii yritysmyynnistä työskentelemällä kumppa-
niyrityksen myyntiorganisaatiossa. Vuonna 2021 
Source oli mukana moduulin toteutuksessa sekä 
kevät- että syyslukukaudella. Harjoittelun aikana 
opiskelijat työskentelevät yrityksessä kolmena 
päivänä viikossa yhteensä 21 päivän verran tu-
tustuen käytännössä myyjän monimuotoiseen 
työnkuvaan ja myyntityöhön.  

Korkeakouluyhteistyöhön osallistuminen näh-
dään Sourcella osana yrityksen yhteiskunnalli-
sen vastuunkantoa. Source haluaa kantaa kor-
tensa kekoon siinä, että myynnin opiskelijat ja 
tulevat ammattilaiset saavat mahdollisuuden 
tutustua b2b-myyntiin ja siihen, mitä asiantun-
tijapalveluiden ja markkinointiviestinnän myynti 
käytännössä on.  Harjoittelujakson lisäksi olem-
me halunneet tarjota jatkomahdollisuuksia opis-
kelijoille esimerkiksi opinnäytetöiden muodos-
sa. Lisäksi vuoden 2021 harjoittelijoista toinen 
päätyi onneksemme kokopäiväiseksi sourcelai-
seksi harjoittelujaksonsa jälkeen.  

Oppilaitostyö Haaga-Helian 21 yritysmyynnissä 

Source osallistui kumppaniyrityksenä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun myyntityön 
koulutusohjelman 21 päivää yritysmyynnissä -moduulin toteutukseen. Sourcelle 
yhteistyö on osa monen vuoden jatkumoa yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa, 
sillä yhteistyövuosia Haaga-Helian kanssa on kertynyt jo kolme vuotta.  

“Harjoittelun aikana kaikki, mitä koulussa on opis-
keltu, tuli vastaan. Harjoittelun aikana tuli fiilis, että 
koulussa ei olla istuttu turhaan ja harjoittelu va-
laisi, että olen tehnyt oikean ammatillisen valin-
nan”, kuvailee Heta Jokinen, Sourcen aikaisempi 
myynnin harjoittelija ja nykyinen asiakkuusvas-
taava. 

Sourcelle on taloudellista hyötyä tärkeämpää 
olla mukana opiskelijan matkassa ja kasvussa 
myynnin asiantuntijaksi ja ammattilaiseksi. Yri-
tykselle on myös tärkeää kantaa yhteiskunnal-
lista vastuuta siitä, että nuoret pääsevät työelä-
mään kiinni ja verkostoitumaan. Tästäkin syystä 
toiveena on, että yhteistyövuosia Haaga-Helian 
kanssa on vielä useita edessä.  
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Kuvaus Sourcesta ja sen toiminnasta

Tärkeimmät palvelumme
• Videoiden ja tv-mainonnan suunnittelu ja tuo-

tanto. Webinaarit ja striimauspalvelut. Markki-
nointiviestintä ja mainonta. Palvelumuotoilu ja 
asiakasymmärrys. Erilaiset digitaalisen viestin-
nän ratkaisut.   

• Source jakaantuu itsenäisiin liiketoimintayksi-
köihin. Videoliiketoiminta muodostaa suurim-
man yksikön. Muita yksiköitä ovat viestintä ja 
marcom (markkinointi ja mainonta) sekä jul-
kishallinto.   

• Sourcen toimipiste sijaitsee Lauttasaaressa.  
Samassa tilassa toimii kaksi muuta yritystä ja 
kumppanisuunnittelijoita. Toimipisteessä on 
myös studio, joka palvelee erilaisissa  virtuaa-
lisissa videototeutuksissa.  

Me i l l e  on  v i ime  vuos ien 
a ikana  myönne t t y  use i t a 
huomionoso i tuks i a :

o MMM/Ruoan arvostus -kampanja, 2020 Finnish Comms 

Awardsissa saimme kultaa yhteiskunnallisen viestinnän 

kategoriassa. Sourcen lisäksi mukana olivat OMD Finland 

ja Kaiku Helsinki. 

HUOMIONOSOITUKSET
o Hihna 24/7 -kampanja, 2018 Effie Awardsin mediasar-

jassa meille myönnettiin hopeinen Effie ja 2019 prons-

sileijona Cannes Lions. Sourcen lisäksi mukana olivat Car-

at Finland, Insano, Craft Finland ja TBWA\Helsinki. Hihna 

24/7 -livelähetyksessä kuvattiin reaaliaikaisesti Prisman 

asiakkaiden ostoksia ja samalla viestittiin pidennetyistä 

aukioloajoista. 

o Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanjamme 

sai 2015 Vuoden Huippu kultaa äänimainoskategoriassa. 

Kampanja kertoi harmaan talouden ja talousrikollisuud-

en yhteiskunnallisista vaikutuksista ja yksilöille aiheutu-

vista seurauksista. Kampanjassa painotettiin, miten joka-

inen voi arkisilla valinnoillaan torjua harmaata taloutta. 

o Kaiku-radiomainoskilpailussa 2015 palkittiin edellä mai-

nitun kampanjan radiomainos kullalla Paras radiomainos 

yhteiskunnallisessa kategoriassa.

o Kaiku-radiomainoskilpailussa 2015 meidät valittiin vuo-

den toimistoksi. 

o Vuonna 2020 DNA:n ja SOS-Lapsikylän kanssa tuotettu 

Satuillaan-kampanja pääsi Finnish Comms Awardsin vas-

tuullisuusviestintä-kategoriassa shortlistalle. Kampanja toi 

modernisoidut klassikkosadut nykypäivään, esimerkkinä 

kehopositiivinen ankanpoikanen. Tavoitteenamme oli yh-

dessä asiakkaan kanssa lisätä lapsien ja vanhempien yh-

teistä aikaa satujen kautta.

• Sourcen omistavat toimitusjohtaja yhdessä viiden muun avainhenkilön kanssa.  
• Henkilöstön määrä on 23 kokoaikaista työntekijää. Heidän lisäkseen työllistämme osa-aikaisia  

harjoittelijoita sekä useita itsenäisiä kumppanisuunnittelijoita.  
Sourcen liikevaihto toimintavuonna 2021 oli 3,76 milj. 
Pääomarakenne OPO 524 t€ ja VPO 555 t€.   

• Source on ProComin ja Marketing Finlandin jäsen. 
• Olemme hyväksyneet ja sitoutuneet edistämään tärkeimpien yhteistyökumppaniemme hyväksymiä  

vastuullisuusperiaatteita ja toimintaohjeita. 

Sourcen visio ja toimintaperiaatteet
• Visionamme on olla markkinointiviestinnän yhteisö, joka luo rohkeaa uuden ajan markkinointia ja viestintää. 

Haluamme tehdä asiakkaistamme Suomen parhaita tarinankertojia. Toimintamme perustana on tasa-arvoi-
suus. Henkilökuntaamme rohkaistaan kehittymään ja kouluttautumaan työssään. Haluamme antaa nuorille 
viestinnän ja markkinoinnin harjoittelijoille mahdollisuuden päästä työelämään kiinni. Tarjoamme työtä myös 
markkinointiviestinnän freelancereille. Verkoston avulla asiakkaamme saavat aina tarpeitaan vastaavan tiimin. 
Kohtelemme verkostomme kumppaneita reilusti ja tasapuolisesti. Toimintamme tavoitteena on 20 % kannat-
tavuus.  

Sourcen
toiminta 

LV 2021

3,76
M€



Mukana toiminnassa ennakoiden

Kun tärkeät asiat nimetään selvästi, ne ovat läsnä 
yrityksen tekemisessä ja ohjaavat yrityksen toi-
mintaa. Samalla havaitaan, kuinka liiketoimintaa 
voidaan vastuullisesti kehittää ja pystytään mää-
rittelemään keinot, joilla toiminnan saavutuksia 
verrataan asetettuihin tavoitteisiin. Vastuullisuus 
on Sourcen toiminnassa erittäin tärkeä arvo. 

Sourcen tärkeimmät taloudelliset ja sosiaali-
set haasteet liittyvät konserniyhtiöiden toimin-
nan yhdistämiseen, selkeisiin toimintatapoihin ja 
henkilöstön yhteisöllisyyden säilyttämiseen ko-
rona-aikana ja sen jälkeen. Source haluaa olla 
ympäristötekojen edelläkävijä ja me tiedostam-
me, että kaikkien on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Nykytilan 
selvittämisellä ja tavoitteiden asettamisella Sour-
ce varautuu hyvissä ajoin tulevaisuuden ympä-
ristöhaasteisiin ja ilmastonmuutokseen liitty-

Miksi raportoimme?
Vapaaehtoinen raportointi auttaa kirkastamaan  
ja kehittämään Sourcen liiketoimintastrategiaa.   
Source haluaa ottaa vastuullisuusnäkökulman osaksi 
kaikkea liiketoiminnan kehittämistä. 

viin mahdollisesti merkittäviin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. 

Raportointi on osa vastuullisuusviestintää.  Ra-
portoinnilla Source haluaa lisätä läpinäkyvyyttä ja 
uskottavuutta sekä vahvistaa yrityksen mainetta 
vastuullisuusviestinnän tuottajana. Julkisesti ker-
rotut täsmälliset faktat, mittarit ja tavoitteet pu-
huvat puolestaan. Source uskoo vastuullisuus-
viestinnän kasvavan yhdeksi tärkeistä yrityksen 
palveluista asiakkailleen ja tukevan yrityksen lii-
kevaihdon kasvua.  

Source
raportointi

Raportoimme, 
koska 
vastuullisuus 
ei tapahdu 
itsestään. 



Tunnista ja tiedosta!

Ensimmäinen tehtävä oli tunnistaa ja tiedostaa, 
millaisia vaikutuksia Sourcen toiminnasta ai-
heutuu. Raportoimme yrityksen toimintaa kos-
kevista tiedoista vastuullisuuden eri osa-alueit-
tain. Vastuullisuuden osa-alueiden tunnusluvut 
ja kerätyt tiedot auttavat meitä havaitsemaan ja 
arvioimaan vastuullisen toimintamme kehittä-
mismahdollisuuksia. Lukujen ja tietojen pohjalta 
asetamme tavoitteet ja ryhdymme konkreetti-
siin tekoihin vastuullisuutemme parantamiseksi. 

Vapaaehtoinen raportointi auttaa meitä kehittä-
mään liiketoimintaamme ja ymmärtämään pa-
remmin vastuullisuusviestinnän taustalla olevia 
vastuullisuuden osa-alueita. Pidämme tärkeänä 
vastuullisuutemme varhaista selvittämistä, jol-
loin olemme varautuneet ajoissa tulevaisuuteen 
sekä asiakkaidemme tai lainsäädännön muuttu-
viin vaatimuksiin. Meille vastuullisuus tarkoittaa 
valintoja ja tekoja.  

Kenelle ja mitä raportoimme? 
Raportoimme erityisesti yrityksen keskeisimmille sidosryhmille, joita 
ovat henkilöstö sekä kumppanisuunnittelijat, asiakkaat, alihankkijat ja 
julkishallinto. Julkishallinnosta asiakkainamme on virastoja, ministeriöitä 
sekä kaupunkeja ja kuntia. Raportin laatimisen yhteydessä tehtyjen 
haastattelujen perusteella sidosryhmät ovat kiinnostuneita Sourcen 
vastuullisuusteoista ja pitävät vastuullisuuteen panostamista tärkeänä. 

Vastuullisuuden tiedostamisella ja kehittämisellä 
haluamme sitouttaa henkilökuntaamme, luoda 
parhaan työntekijäkokemuksen ja auttaa mei-
tä olemaan mahdollisimman hyvä markkinointi-
viestinnän yhteisö. 

Source
raportointi

Meistä on 
tärkeää kertoa 
toiminnastamme 
avoimesti. 



Mitä tulemme tekemään?
Haluamme tehdä vastuullisuudesta totta ja rakentaa Sourcen tapaa 
olla ja tehdä. Vastuullisuus voi olla mukavaa yhdessä tekemistä, mutta 
tiedostamme, että vastuulliset teot edellyttävät joskus myös epämukavia  
ja vaikeita päätöksiä. Pyrkimyksenämme on viedä vastuullisuus osaksi 
yhtiön strategiaa. Olemme valmiita tekemään yrityksen arvojen mukaisia 
päätöksiä, vaikka se voi tarkoittaakin vähemmän lyhyen tähtäimen hyötyä.  Viitekehyksenä 

on otettu 
huomioon 
YK:n kestävän 
kehityksen 
toimintaohjelma 
vastuullisuuden 
parantamiseksi.

Source
raportointi

Raporttia koskevat tiedot 
Kyseessä on Sourcen toinen vastuullisuusraportti ja se kattaa vuoden 2021. Raportin laadin-
nassa on pyritty riittävään ja tasapainoiseen raportointiin, ja keskitytty Sourcen toiminnan ar-
viointiin. Raportointikriteeristönä on käytetty keskeisiä GRI-indikaattoreita sopeutettuna suo-
malaiseen pk-yritykseen. Vastuullisuuden parantamiseksi viitekehyksenä on otettu huomioon 
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma.  

Raportin laadintaan ovat osallistuneet Ilkka Hellman (taloudellinen vastuu), Minttu Kantola (so-
siaalinen vastuu) sekä Janina Rantala (ympäristövastuu) ja Martina Mutikainen. Ennen raportin 
hyväksymistä luonnos esitellään myös muulle henkilöstölle. 

Source vastaa raportin laatimista varten annettujen tietojen oikeellisuudesta. 



Taloudellisen vastuun osa-alueet Taloudellinen
vastuu

HENKILÖSTÖKULUT: 960 T€  
sivukuluineen  

MUUT KULUT:  
maksut tavarantoimittajille, 
ja alihankkijoille (ostot)

Osingot

Korot, lainojen lyhennykset

2,2 M€
  

200 T€

5300 €

MAKSUT VALTIOLLE: verot 

Sosiaaliturvakulut 

106 T€ 

185 T€

Henkilökunta ehdottaa ja päättää  yrityksen 
antamista lahjoituksista. Aiempina vuosina lah-
joituksia on annettu mm. Punainen Risti Hyvä 
Joulumieli -keräykseen ja Hope ry:lle.

Vuonna 2021 koronaviruksen aiheuttamasta 
taloudellisesta tilanteesta johtuen lahjoituksia 
ei annettu.  

• Pro bonona on aiempina vuosina tehty 
markkinointiviestintää valituille tahoille, kuten 
GreenStreetille, jolle luotiin graafinen ilme ja 

brändivideo. 

2.1 
Taloudelliset suoritteet sidosryhmille Kuvaus/laskentaperiaate 

2.2. PALKITSEMINEN Tulospalkkioita ei jaettu.  

2.3 Julkiset tuet 

Koronatuki ELY-keskukselta

Muita julkisia tukia tai taloudellisia 

avustuksia ei ole saatu.

2,3 T€ 

2.4 Hankintaperiaatteet Yhteistyökumppanien asettamia  
vastuullisuusvaatimuksia 
on viety hankintaketjuihin. 
Vastuullisuusvaatimusten toteutuminen 
on tarkistettu alihankintasopimusta 
tehtäessä. Source ei ole vielä asettanut 
muita vastuullisuusvaatimuksia eikä 
järjestänyt auditointia. 

2.5 Paikalliset hankinnat Paikallisten hankintamäärien 
tarkkaa suhteellista  osuutta ei ole las-

kettu. Paikallisten hankintojen osuudeksi 
yritys on antanut karkean arvion

90 %



HENKILÖSTÖ

2.6 
Henkilöstön kuvaus  

Toistaiseksi voimassa olevassa 
työsuhteessa vuonna 2021 oli 

yhteensä
23 henkilöä, joista 

osa-aikaisia oli kaksi.   
Joustavat työjärjestelyt ovat 

mahdollisia. 

Yritys työllistää alalle tyypillisellä 
tavalla freelancereita, joiden 
määrä vuonna 2021 oli 28. 

Henkilöstö työskentelee pääosin 
Helsingissä ja lisäksi Kuopiossa on yksi 

työntekijä.

Ikä- ja sukupuolijakaumat ovat seuraavat: 
Naisia: 9 

Miehiä: 14 
Alle 30-vuotiaat: 30 % 
30–50-vuotiaat: 52 % 

2.7 
Henkilöstön vaihtuvuus 

Yrityksen palveluksesta on vuonna 2021 
lähtenyt 4 vakituisessa työsuhteessa ol-
lutta henkilöä (viestintäjohtaja, striimi-
teknikko, editoija, videoliiketoiminnan 

johtaja) 

Uusia työntekijöitä on otettu seitsemän 
(kaksi kuvaajaa, viestintäkonsultti, projek-
tipäällikkö, kaksi striimiteknikkoa ja vide-

oliiketoiminnan johtaja). 

Lähteneet ja tulleet työntekijät ovat olleet 
sekä naisia että miehiä. Lähtenyt yksi nai-
nen ja kolme miestä. Tullut kaksi naista ja 

viisi Imiestä.

2.8 TYÖSUHTEIDEN PITUUS Keskimääräinen työsuhteen 
pituus on 3,6 vuotta. 

2.9 Poissaolot, tapaturmat ja 
ammattitaudit 

Henkilöstöstä 61,0% on pysynyt 
viimeisimmän 12 kk:n aikana terveenä 

ilman sairauspoissaoloja. Lapsen 
sairaudesta aiheutuneet poissaolopäivät 
sisältyvät edellä mainittuun lukuun.   Ei 

tapaturmia, ammattitauteja eikä 
kuolemantapauksia. 

2.10 Vanhempainvapaa Raportointikauden aikana henkilöstöön ei 
kuulunut työntekijöitä, jotka olisivat olleet 

oikeutettuja vanhempainvapaaseen.  

2.11 Koulutus
Koulutustunteja raportoitiin 

yhteensä 254,8. 

Opintovapaalle jääminen on mahdollista. 

2.12 Irtisanomiset Työnantajan aloitteesta lopetettiin 
yksi työsuhde. 

2.13 Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut osittain pitämättä 2021.

Molemmissa konserniyrityksissä on pidet-
ty kehityskeskusteluja, ja molemmilla on 

ollut niitä koskevat omat käytänteet.

         

Sosiaalisen vastuun osa-alueet Sosiaalinen
vastuu



Sosiaalinen
vastuu 

2.14 Hallintoelinten kokoonpano Hallintoelimissä on

naisia 17 % 
miehiä 83 % 

30–50-vuotiaat: 83 % 
Yli 50-vuotiaat: 17 %

2.15 Yhdenvertaisuus ja syrjinnän 
ehkäisy

Yritys pyrkii varmistamaan työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun. Joihinkin 
työtehtäviin on hakenut enemmän 
miehiä ja joihinkin toisiin enemmän 
naisia. Palkka eri työntekijäryhmissä 
määräytyy osaamisen, työkokemuksen ja 
työtehtävien perusteella. Palkkatasa-arvoa 
ei ole tarkemmin selvitetty. 

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen 
suhtaudutaan myönteisesti, vaikka sen 
laatiminen ei ole Sourcen kokoiselle 
yritykselle pakollista. 

Syrjintätapauksia ei ole ollut.



Yhteiskunta ja sidosryhmien 
odotukset
Source ei hyväksy minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa liiketoimintaetua 
saavuttaakseen. Source tai sen työntekijät eivät anna tai vastaanota suoria 
tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai 
korruptiona.  

Source on luonut asiakkailleen NPS-kyselyn (Net Promoter Score), jonka avulla pyritään 

mittaamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä projekteihin sekä keräämään parannusehdotuksia. 

Kysely lähetetään projekteille, jotka ovat arvoltaan yli 3000 €.  Osana Sourcen 

laadunseurantaa on myös raportointi virallisista reklamaatioista. Raportti koskee Hansel-

sopimusta ja se toimitetaan kahdesti vuodessa puolivuosittain. 

Sekä asiakkaat että työntekijät pitävät vastuullisuuden viemistä Sourcen strategiaan 

tärkeänä. 

  

Yhteiskunta

Ympäristövastuu johdanto
Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia ja se vaikuttaa 
luonnonvarojen riittävyyteen ja heikentää luonnon monimuotoisuutta. 
Vaikka palveluyrityksen ympäristövaikutukset ovat teolliseen toimintaan 
verrattuna vähäiset, ilmastonmuutoksen torjunta koskettaa meitä kaikkia. 
Source haluaa vahvasti olla mukana ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyvässä työssä. 

Janina Rantala on nimetty Sourcen ympäristöasioiden edistäjäksi. 

Seuraavassa on käyty läpi Sourcen ympäristövaikutusten nykytilanne osa-alueittain. 

Johdanto
ympäristö



Ympäristövastuun osa-alueet Ympäristö-
vastuu

Henkilöstö Vastuullisuusraportin laadintaan on 
liittynyt Sourcen johdon ja kolmen 
työntekijän haastattelut. Sekä yrityk-
sen johtoa että henkilöstöä voidaan 
haastattelujen perusteella pitää erit-
täin ympäristömyönteisinä ja ympä-
ristövaikutusten vähentäminen on 
henkilöstön keskuudessa tärkeää. 
Sourcen ympäristöasioiden tilanne 
kartoitetaan ensimmäistä kertaa. 

Vastuullisuusselvityksellä pyritään sa-
malla kartoittamaan tarvetta Sourcen 
ympäristöteoille.   

  Energia Sourcen toimitilat on vuokrattu 
Nordea Tilavuokrat Oy:ltä ja tilojen 
lämmitys (kaukolämpö) sisältyy 
vuokraan. Vuokranantaja on teh-
nyt myös käyttösähköä koskevan 
sopimuksen. Vesivoimalla tuotet-
tu sähkö (Oomi) on uusiutuvaa ja 
vähäpäästöistä. Energiankulutuksen 
määrä on noin 38/KWH/kk.

Jätteet Jätteiden lajittelumahdollisuudet 
ovat taloyhtiössä olleet rajalliset. Ki-
inteistöyhtiössä on kierrätetty vain 
sekajäte, biojäte, pahvi ja paperi. 
Source on ollut yhteydessä yhtiön 
kiinteistöhuoltoon ja saanut tietää, 
että kierrätysmahdollisuudet ovat 
laajenemassa muoviin, metalliin, lasi-
in ja biojätteeseen. Ongelmajätteet 
Source on vienyt erikseen sorttiase-
malle. Palautuspullot on kierrätetty.  

Materiaalit ja hankinnat Source ei ole vielä laatinut omille 
hankinnoilleen yksityiskohtaisia han-
kintaperiaatteita. Osassa hankinnois-
ta on pyritty kestävyyteen ja laaduk-
kuuteen, osassa taas hinta on ollut 
ratkaiseva tekijä.  

Ympäristövaikutukset on otettu huo-
mioon luopumalla kertakäyttöastioi-
den käytöstä sekä valittaessa toi-
mistopaperia. Hankintoihin halutaan 
jatkossa kiinnittää enemmän huo-
miota muun muassa yrityksen toi-
mitilojen sisustamisessa. Toimitilojen 
jakamistalous on jo ollut käytössä. 
Ostojen tarkempia vaikutuksia ja tuo-
tantoketjun läpinäkyvyyttä ei ole vielä 
tarkemmin selvitetty. Omien käyttö-
kelpoisten tuotteiden kierrätystä on 
mahdollista tehostaa. 

2.5 Paikalliset hankinnat Paikallisten hankintamäärien 
tarkkaa suhteellista  osuutta ei 

ole laskettu. Paikallisten hankin-
tojen osuudeksi yritys on antanut 

karkean arvion

90 %



Ympäristö-
vastuu

    Liikkuminen ja logistiikka Sourcella ei vielä ole laadittu työpai-
kan yhteisiä kestävän liikkumisen 
periaatteita. Suuri osa työntekijöistä 
käyttää julkisia kulkuneuvoja tai pyö-
räilee töihin. Työmatkaliikkuminen 
on tosin huomattavasti vähentynyt 
vuonna 2021 koronasta ja etätyös-
kentelystä johtuen.  

Työsuhdeautoja on yksi, joka on 
hybridiauto. Sourcen omistuksessa 
on dieselkäyttöinen pakettiauto, jota 
tarvitaan kuvauskaluston kuljettami-
seen. Sourcen ostojen ja tilausten 
toimintatapojen ympäristövaikutuk-
sia ei ole selvitetty. Toimitukset ovat 
määrältään vähäisiä. Kirjepostia on 
huomattavasti vähennetty, ja pape-
rilaskuja ei vastaanoteta tai lähetetä 
lainkaan.  

   Veden käyttö Vettä käytetään juomavetenä, käsien 
pesuun sekä astianpesukoneessa. 
Juomavesi juodaan laseista eikä to-
imistolla ole lainkaan kertakäyttöas-
tioita. Astianpesukonetta ei aina ole 
mahdollista pestä täytenä eikä käyt-
tää eco-ohjelmaa. Sourcen veden 
kulutus ollut viime vuonna 40m3.

  

  Toimistotyöskentely

Toimistotyöskentely tapahtuu mah-
dollisimman paljon sähköisesti.  
Etätyöskentely on ollut koronarajoi-
tuksista johtuen päätoimintatapana 
tarkasteluvuonna ja melkein kaikki 
kommunikointi on tapahtunut säh-
köisesti. Työntekijät saavat halu-
tessaan hakea työpöydän ja tuolin 
toimistolta kotiin.  

Kopiokonetta käytetään pääasiassa 
sopimuksiin ja kuvauksissa tarvitta-
viin käsikirjoituksiin. Kopiopaperina 
käytetään Nordic swan ecolabel, EU 
Ecolabel -paperia.  

Tietotekniinkan sähkönkulutusta ei 
ole tarkemmin käyty läpi. Toimitilat 
ovat valoisat ja pinnat helposti puh-
distettavat. Toimitilojen käyttöä on 
tehostettu jakamalla tiloja yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Etätyös-
kentely vuoden 2021 korona-aikana 
pienensi huomattavasti toimitilojen 
käyttöastetta. 

     Ruoka Kasviperäistä ruokaa ja lähiruokaa 
on aina tarjolla Sourcen tilaisuuk-
sissa. Vuonna 2021 tilaisuuksia ei 
juurikaan ole järjestetty, joten ruo-
kahävikkiä ei ole. Kahvi valmiste-
taan toimistolla suodatinkahvina, 
hävikkiä on jonkin verran. Jääkaap-
pi on vuokranantajan ja sen ilmas-
toluokka on N, ST ja  energialuokka 
AA+. 



Sourcen valinnat kestävään  
kehitykseen

Olemme tehneet olennaisuusarviointia ja tunnistaneet kestävän kehityksen 
17 tavoitteen joukosta kolme painopistealuetta, joihin voimme toimillamme 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikuttaa.    

Haluamme olla edistämässä markkinointiviestinnän alan käytäntöjä kestävään 

talouskasvuun. Meille se tarkoittaa toimimista vastuullisena työnantajana ja freelancer-

toimijoiden yhteistyökumppanina sekä nuorten harjoittelijoiden työllistäjänä. Meille on 

tärkeää, että samaa palkkaa maksetaan samanarvoisesta työstä.  

Palveluyrityksenä toimintamme ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin 

teollisten toimijoiden. Meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa kulutus- ja tuotantotapojen 

kestävyyteen ja siten toimia ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Voimme omilla 

toimintatavoillamme edistää kestävää toimistotyöskentelyä ja kestäviä hankintoja, parantaa 

tietämyksen lisäämistä ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä sekä kannustaa myös 

muita tekemään samoin. Markkinointi- ja viestintäpalveluja tarjoavana yrityksenä voimme 

myös asiakasuhteissamme vaikuttaa siihen, miten tietoisuutta kestävistä toimintatavoista 

lisätään.  

  

Sourcen
valinnat

Johdanto
ympäristö



Sourcen nykytila

Source Creative Oy:n ja Markkinointitoimisto Kitchen Oy:n yhdistyminen oli 
luontainen jatko aiemmalle yhteistyölle ja sillä pyrittiin tarjoamaan kysyntää 
vastaava palveluvalikoima. Kitchen toi yhtiöön mainostoimistopalvelut ja 
vahvan julkishallinnon asiantuntemuksen, Source videoliiketoiminnan sekä 
viestinnän ja sosiaalisen median osaamisen.     

Haasteellisena koronavuonna Sourcessa on kyetty reagoimaan muuttuneeseen 

markkinatilanteeseen ja liiketoimintaa on suunnattu asiakkaiden uusiin ja kasvaviin tarpeisiin 

esim. webinaareihin. 

Sourcen henkilöstö arvostaa hyviä työkavereita ja pitää Sourcen ilmapiiriä hyvänä. 

Joustavat työntekomahdollisuudet ovat olleet toimivat. Uudet toimitilat koetaan viihtyisinä 

ja mahdollisuutta ainakin osittaiseen toimistotyöskentelyyn pidetään tärkeänä. Nämä asiat 

nousivat esiin myös laadittaessa työsuojeluraporttia ja siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa 

yhdessä työterveyshuollon kanssa. 

Toimistotyöskentelyssä on jo otettu huomioon ympäristönäkökohtia jätteiden 

vähentämisessä ja energian valinnassa. 

  

Sourcen
nykytila



Tavoitteet ja teot  
vastuullisuuden 
parantamiseksi
Taloudellisesti kestävä liiketoiminta mahdollistaa myös sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti vastuullisen  toiminnan.  Tavoitteenamme on, että 
vastuullisuusohjelmastamme tulee luonteva osa liiketoimintastrategiaamme 
ja missiotamme. Vastuullisuusohjelman jalkauttaminen henkilöstölle on 
alkanut vuonna 2020.     

Johto on tuonut esiin, että fuusion ja pandemian jälkeisessä markkinatilanteessa Sourcen 

kannattavuus ja kilpailukyky tulee varmistaa. Pandemian jälkeen ei palata entiseen, mikä 

tarkoittaa muutoksia myös markkinointiviestinnän alalla. Muutoksiin valmistauminen 

edellyttää Sourcen liiketoimintastrategian kirkastamista ja Sourcen aseman varmistamista 

toimivana markkinointiviestinnän yhteisönä. Tehokkuus ja hyvä liiketoiminnan tulos 

saavutetaan keskittymällä Sourcen ydinosaamiseen. Yrityksen taloudellisilla toimilla on suora 

vaikutus työpaikkojen säilyttämiseen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin luomiseen. Hyvä 

liiketoiminta edellyttää vastuullisuuden integroimista tärkeäksi osaksi yrityksen strategiaa, 

sillä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävä liiketoiminta kasvattaa yrityksen 

arvoa, brändiä ja mainetta.  

Työntekijät pitävät tärkeänä taloudellisesti kestävää yritystoimintaa. He näkivät tärkeimpinä 

kehittämiskohteina konserniyhtiöiden yhdistymisen, yhtenäisen yrityskulttuurin luomisen 

sekä johtamis- ja toimintatapojen selkiyttämisen. Työntekijöillä on halu ja valmius kehittää 

työssään ympäristön kannalta hyviä käytäntöjä.   

Asiakkaiden mielestä tärkeää on Sourcen asiantuntemus, hyvä työilmapiiri ja tiimihenki 

sekä konkreettiset vastuullisuutta osoittavat teot. Asiakassopimuksissa on määritelty 

vastuullisuuskriteerejä ja edellytetty niiden täyttymistä.   

  

Tavoitteet  
& teot



Sourcen
tavoitteet

• Aloitetaan vastuullisuusohjelman 
integrointi osaksi yhtiön strategi-
aa  

• Jalkautetaan vastuullisuusohjelma 
henkilöstölle 
Kehitetään johtamisjärjestelmiä 
ja rakennetaan organisaation toi-
minnan tueksi tarvittavat proses-
sit 

• Otetaan käyttöön yhdenmukais-
tetut ja säännölliset 
kehityskeskustelut

• Suunnitellaan yhdessä ympäristö-
asioiden edistäjän ja henkilöstön 
kanssa ympäristövaikutuksia vä-
hentäviä toimintatapoja ja otetaan 
ne käyttöön, esimerkiksi energian-
käytön ja vedenkulutuksen vähen-
täminen, jätteiden lajittelun lisäämi-
nen, materiaalien kestävä käyttö 

• Selvitetään Sourcelle parhaiten so-
piva hiilidioksidipäästöjen kompen-
sointitapa ja kompensoidaan pääs-
töt  

TAVOITTEET 2021–22
Olemme ase t t anee t  vuos i l l e 
2021–22  seuraava t  l yhyen 
a ikavä l i n  keh i t t äm is tavo i t tee t :  



P idemmä l l ä  a ikavä l i l l ä 
kesk i t ymme l i säks i 
keh i t t ämään 
mm.  seuraav i a  as io i t a : 

TAVOITTEET 2022–24 • Otetaan käyttöön henkilöstötyytyväisyyskysely 

• Kehitetään edelleen NPS-kyselyn toimivuutta

• Laaditaan vapaaehtoinen yhdenvertaisuussuunnitelma 

• Parannetaan hankintojen kestävyyttä 

• Suunnitellaan ja toteutetaan lähiympäristötempaus 

• Aloitetaan järjestelmällisen Pro bono -toiminnan kehittäminen 

Sourcen
tavoitteet

.  

Ensimmäinen tavoitteiden toteutumisen seurantajakso pidetään noin puolen vuoden kuluttua raportin valmis-

tumisesta ja myöhemmin vuosittain. Ensimmäisen seurannan tarkoituksena on varmistaa, että vastuullisuus-

ohjelman jalkauttaminen on lähtenyt käyntiin suunnitellulla tavalla ja että pääsemme konkreettisesti sanoista 

tekoihin. Samalla tarkastelemme myös toteuttamiselle asetettujen aikavälien realistisuutta ja arvioimme, onko 

aikataulua tarpeen muuttaa.  

SEURANTA.  

Ensimmäinen tavoitteiden toteutumisen seurantajakso pidetään noin puolen vuoden kuluttua raportin valmis-

tumisesta ja myöhemmin vuosittain. Ensimmäisen seurannan tarkoituksena on varmistaa, että vastuullisuus-

ohjelman jalkauttaminen on lähtenyt käyntiin suunnitellulla tavalla ja että pääsemme konkreettisesti sanoista 

tekoihin. Samalla tarkastelemme myös toteuttamiselle asetettujen aikavälien realistisuutta ja arvioimme, onko 

aikataulua tarpeen muuttaa.  

SEURANTA



Source
Creative
Source
Creative

-

“ V a s t u u l l i s u u s  e i 
t a p a h d u  i t s e s t ä ä n ”

KIITOS!




