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Finib Oy:n kestävän kehityksen -ohjelma
FINIB OY
Finib Oy on kotimainen vakuutusmeklariyhtiö. Olemme vakuutusyhtiöistä riippumaton
riskienhallinnan ja vakuuttamisen ammattilainen. Tärkein tehtävämme on huolehtia
asiakkaidemme kattavasta vakuutusturvasta sekä korvauspäätösten oikeellisuudesta. Toimimme
aina toimeksiantajamme edustajana ja edunvalvojana.
Yhtiömme on aloittanut toimintansa vuonna 1995 ja meillä työskentelee tällä hetkellä 33
asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat isännöitsijätoimistot, kiinteistösijoittajat sekä yritykset.
Toimialueenamme on koko Suomi. Finibille on myönnetty Avainlippu-merkki.
Finibin toiminta nojaa vahvasti arvoihin, joita ovat
I Arvostus henkilöstöä ja asiakkaita kohtaan
II Parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja palvelun tarjoaminen
III Tinkimätön moraali ja eettisyys
Näiden arvojen pohjalta olemme rakentaneet kestävän kehityksen ohjelman, jonka kulmakivet ovat
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän vastuun asiat.

TALOUS
Finibillä on Luotettava Kumppani -todistus. Luotettava Kumppani -palvelulla pyritään ehkäisemään
harmaata taloutta Suomessa. Palvelu arvioi taloudellisen vastuun kysymyksiä, sitä, kuinka
läpinäkyvää yrityksen toiminta on. Palvelun raportilta löytyy tilaajavastuulain edellyttämät tiedot.
Finibin toiminta arvioidaan läpinäkyväksi. Olemme antaneet luvan tarkastella tietojamme, kuten
vero- ja työeläketietoja.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyden
periaatteiden noudattamiseen.
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SOSIAALINEN VASTUU
Finib tukee SOS-Lapsikylän toimintaa vuosittaisella lahjoituksella. SOS-Lapsikylä on voittoa
tavoittelematon lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on taata jokaiselle lapselle rakastava ja
turvallinen koti. Yhteistyömme on jatkunut vuodesta 2015. Lisäksi Finib Oy on osallistunut Hyvä
Joulumieli -keräykseen vuodesta 2011.
Finib tukee työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista mm. laadukkaiden toimitilojen, joustavien
työskentelymahdollisuuksien ja liikunta- ja kulttuuriseteleiden avulla. Finib tarjoaa työntekijöilleen
yksityisen työterveyden lisäksi vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen.
Pyrimme kaikessa toiminnassamme avoimuuteen, tasavertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja
läpinäkyvyyteen niin omaa henkilöstöämme, asiakkaitamme kuin yhteistyökumppaneitammekin
kohtaan.

YMPÄRISTÖ
Finib ei ole ympäristölupavelvollinen ts. toimintamme ei aiheuta vaaraa ympäristön pilaantumiselle.
Tiedostamme kuitenkin, että kaikki toiminta vaikuttaa ympäristön tilaan ja vastuu ympäristöstä on
jokaisen toimijan asia.
Finibin toimisto sijaitsee Lauttasaaressa, toimistorakennuksessa. Rakennuksen energiankulutusta,
ilmanvaihtoa ja lämmitystä seurataan ja hallinnoidaan Nuuka -järjestelmän avulla.
Noudatamme toimitiloissamme jätteiden lajittelun ja kierrätyksen periaatteita. Sosiaalitilojen
keittiössä on jätteiden lajittelua varten erilliset roska-astiat. Myös pahvit kierrätämme erikseen.
Toimistoon tehtäviä uusia hankintoja (toimistotarvikkeet, pehmopaperit, kahvi ym. elintarvikkeet)
pohdimme niiden ekologisuusnäkökohdat huomioon ottaen.
Uusien koneiden ja laitteiden hankinnoissa otamme huomioon niiden energiatehokkuuden.
Olemme asteittain luopumassa henkilökohtaisista tulostimista huoneissamme, jotta pystyisimme
paremmin toteuttamaan paperittoman toimiston periaatteita.
Vähentääksemme työmatkaliikennettä ja pienentääksemme siitä syntyvää hiilijalanjälkeä, Finibissä
on mahdollisuus etätyöskentelyyn. Asiakkaidemme kanssa pyrimme järjestämään mahdollisuuksien
mukaan videotapaamisia ja -tapahtumia.
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TULEVAISUUDESSA
Sitoudumme noudattamaan edellä mainittuja kestävään kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä myös
tulevaisuudessa. Käymme säännöllisesti läpi henkilökunnan kanssa Finibin arvot, mitä ne
tarkoittavat, miten niiden toteuttaminen näkyy, ja miten sen tulisi näkyä jokapäiväisessä
toiminnassamme.

