
GRI sisältö

Olemme raportoineet yritysvastuusta ja vastuullisesta 
omistajuudesta vuosikertomuksissamme tilikaudesta  
2009–2010 lähtien. GRI (Global Reporting Initiative) -mallin 
mukaan olemme raportoineet kymmenen kertaa, tilikauden 
2020–2021 vuosikertomus mukaan lukien. 

Vuosina 2011–2014 noudatimme raportoinnissa GRI (3.0) 
-ohjeistoa (C-taso). Tilikaudella 2014–2015 Solidium siirtyi 
vastuullisuusraportoinnissaan Global Reporting Initiative 
-mallin mukaiseen GRI (4.0) -raportointiin, ja tilikausien 
2015–2018 raportointi on tehty kyseistä ohjeistoa 
noudattaen.

Tilikaudella 2018-2019 Solidium siirtyi GRI-standardien 
mukaiseen raportointiin. Tämä vuosikertomus on laadittu 
ohjeiston peruslaajuuden (core) mukaisesti. GRI-aiheiden 
lisäksi raportissa nostetaan esille Solidiumin ja erityisesti sen 
omistajaroolin kannalta keskeisiä vastuullisuusnäkökulmia. 
Vuosikertomuksemme perustuu myös Valtioneuvoston 
periaatepäätöksen 8.4.2020 linjauksiin.

Käsillä olevan GRI-standardien mukaisen raportin sisällön 
määrittelemiseksi sekä näkökohtien nimeämiseksi, priorisoimi-
seksi ja validoimiseksi olemme tunnistaneet omaan toimin-
taamme ja vaikutuspiiriimme kuuluvat olennaiset yritysvas-
tuun asiat. Taustatyönä tunnistamisessa on toiminut 
Solidiumin pitkän aikavälin yritysvastuuohjelman valmiste-
luun liittyvät selvitykset ja omistajan selvilläolovelvoittee-
seen perustuva jatkuvasti toteutettava yritysvastuun 
seuranta. Solidium on arvioinut yritysvastuun näkökohtien 
merkitystä toiminnassaan GRI 101 Raportointiperusteet 

-standardissa määritellyn olennaisuusprosessin mukaisesti. 
Tunnistettujen aiheiden merkittävyyden arviointi ja 
priorisointi on tehty yhtiön sisäisenä arviointityönä, jossa on 
otettu huomioon sidosryhmätyössämme esille nousseet 
yritysvastuuasiat.

Olennaisuusanalyysin tuloksena olemme määritelleet 
olennaisiksi seuraava kahdeksan vastuullisuuden aihetta: 

• Taloudellinen vastuu: taloudelliset tulokset,  
markkina-asema ja välilliset taloudelliset vaikutukset 

• Sosiaalinen vastuu: työllistäminen, työterveys-  
ja turvallisuus, koulutus sekä monimuotoisuus  
ja tasavertaiset mahdollisuudet 

• Solidiumin toiminnan omat vastuullisuusaiheet: 
Salkkuyhtiötyö

Solidiumin yritysvastuuraportointi on keskittynyt Solidium 
Oy:n oman toiminnan vaikutusten kuvaamiseen. Solidium 
Oy:n tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla on sama 
laskentaraja. Raportointikausi on tilikausi, ja tämä vuosi-
kertomus kattaa tiedot tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021. 
Solidiumin yritysvastuuraportin tunnusluvut ja tiedot 
koskevat Solidiumin omaa toimintaa. Solidiumin kaikki 
omistukset ovat vähemmistöomistuksia eikä raportointi 
sisällä konsolidoituja yhtiöiden lukuja. 

Tämä GRI 102 Yleinen perussisältö -standardin mukaisen 
indeksi on osa Solidiumin vuosikertomusta 2021.

Solidiumin yritysvastuuraportoinnin tavoitteena on kuvata vastuullisen 
omistajuuden ja yritysvastuuasioiden merkitys ja ilmentyminen toiminnassamme, 

kuluneen tilikauden aikansaannokset sekä seuraavan kauden tavoitteet. 
Solidiumin yritysvastuuraportti on tarkoitettu kaikkien sen sidosryhmien käyttöön.
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GRI 102 YLEINEN SISÄLTÖ  
Organisaation taustatiedot

102-1 Raportoivan organisaation nimi Solidium Oy
102-2 Toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja 

palvelut
Solidium on sijoitusyhtiö

102-3 Pääkonttorin sijainti Helsinki
102-4 Toimintamaat Suomi
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Suomen valtion omistama osakeyhtiö
102-6 Markkina-alueet Suomi
102-7 Organisaation koko 38 Solidiumin tunnusluvut -taulukko
102-8 Henkilöstö ja muut työntekijät • Henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin 12 

henkilöä ja tilikauden lopussa 13 (vuosina 2018–2021 
keskimäärin 12 henkilöä)

• Vakituisia sopimuksia 2018–2021: 86 %
• Kokoaikaisia työsuhteita 2018–2021: 98 %
• Sukupuolijakauma 2020–2021: naisia 42 %  

ja miehiä 58 %
102-9 Toimitusketju Solidiumin ostot koostuvat pääosin palveluiden 

hankinnoista. Toimittajavalinnoissa kiinnitetään 
huomiota kustannustehokkuuteen, ammattimaisuuteen, 
osaamiseen ja toimittajien hyvämaineisuuteen.

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa

Ei merkittäviä muutoksia

102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Varovaisuuden periaate sisältyy Suomessa 
ympäristönsuojelulakiin. Solidiumin omasta toiminnasta 
ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.

102-12 Ulkopuoliset aloitteet Solidium noudattaa voimassa olevaa valtion 
omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston linjausta. 
Tämä ohjeisto luo puitteet Solidiumin yritysvastuu-
työlle ja sen raportoinnille

102-13 Jäsenyydet FIBS ry, FINSIF ry, Hallitusammattilaiset ry
Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus 9–10
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 11–14 www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
Liiketoiminnan eettisyys

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 11–14 www.solidium.fi/fi/solidium/pahkinankuoressa/
Hallinnointi

102-18 Hallintorakenne 11–14 Solidiumin hallitus käsitteli kokouksessaan 
omistusyhtiöiden vastuullisuusanalyysit sekä yhtiö- 
että salkkutasolla

Sidosryhmävuorovaikutus
103-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Solidiumin sidosryhmävuorovaikutusta kuvataan 

tarkemmin Solidiumin nettisivuilla osoitteessa  
www.solidium.fi/fi/yritysvastuu

103-41 Työehtosopimukset Solidium noudattaa soveltuvin osin rahoitusalan 
työehtosopimusta

103-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
103-43 Lähestymistapa sidosryhmien osallistamiseen www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
103-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät  

asiat ja huolenaiheet
www.solidium.fi/fi/yritysvastuu

2

GRI SISÄLTÖ

http://www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
http://www.solidium.fi/fi/solidium/pahkinankuoressa/
http://www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
http://www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
http://www.solidium.fi/fi/yritysvastuu


GRI-sisältö Sivu Solidiumin sisältö ja kommentit

Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Solidium Oy, tilinpäätöksellä ja yritysvastuuraportilla 

sama laskentaraja
102-46 Raportin sisällönmäärittely ja aihekohtaiset 

laskentarajat
11–14 GRI-sisältö

102-47 Olennaiset yritysvastuun aiheet 11–14 GRI-sisältö
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Ei muutoksia
102-49 Muutokset raportoinnissa Ei muutoksia
102-50 Raportointikausi 1.7.2020–30.6.2021
102-51 Edellisen raportin päiväys 8.9.2020
102-52 Raportointijakso Tilikausi
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Yhteystiedot
102-54 GRI-standardien soveltamistason ilmaisemien Raportointi on toteutettu GRI-standardien 

peruslaajuuden (core) mukaisesti
102-55 GRI-sisältöhakemisto 11–14 GRI-sisältö
102-56 Ulkoinen varmennus Ei ulkoista varmennusta

AIHEKOHTAINEN SISÄLTÖ  
GRI 103 Johtamiskäytäntö

103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat 11–14 Olennaiset aiheet kattavat Solidium Oy:n oman 
toiminnan. Omistettuja yhtiöitä koskevia 
vastuullisuusasioita käsitellään salkkuyhtiötyön osana.

103-2 Johtamiskäytännön ja sen osa-alueiden kuvaus  11–14 www.solidium.fi/fi/yritysvastuu
103-3 Johtamiskäytäntöjen tehokkuuden arviointi 11–14 www.solidium.fi/fi/yritysvastuu

TALOUDELLINEN VASTUU  
Taloudelliset tulokset

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja 
jakautuminen

7–8

Markkina-asema
GRI 103 Oma sisältö: Solidiumin omistukset 15
Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Solidiumin sijoitustoiminnan tavoite on pitkäjänteinen 
arvonluonti omistetuissa yhtiöissä. Solidiumin 
tavoitteena on myös vahvistaa ja vakauttaa kotimaista 
omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä. Tätä kautta 
Solidiumilla on merkittäviä välillisiä taloudellisia 
vaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

SOSIAALINEN VASTUU  
Työllistäminen

401-1 Uuden henkilöstön palkkaaminen ja henkilöstön 
vaihtuvuus 

Vaihtuvuus: 
• 2018–2019: 8 % (1 henkilö)
• 2019–2020: 17 % (2 henkilöä)
• 2020–2021: 8 % (1 henkilö)

Työterveys ja turvallisuus
403-9 Työhön liittyvät tapaturmat Tilikaudella ei tapahtunut työajan menetyksiin 

johtaneita työtapaturmia.
Koulutus

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehitys-
keskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 

2018–2021: 100 %

Monimuotoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet
405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien 

monimuotoisuus
32–35

405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen ja 
palkitsemisen suhde 

Solidiumilla on käytössä tehtävä- ja suoriteperusteinen 
palkitsemisjärjestelmä, jonka periaatteet ovat 
yhtenäiset.

SOLIDIUMIN OMAT OLENNAISET AIHEET  
Salkkuyhtiötyö

GRI 103 Oma sisältö: Vastuullisuusanalyysit 11–14
GRI 103 Oma sisältö: Vuorovaikutus omistettujen 

yhtiöiden kanssa yritysvastuuasioissa
11–14
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