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Ahlström Capital mukana Suomen UNICEFin lasten tulevaisuutta tukevassa 
Ahlström Collective Impact yhteiskuntavastuuhankkeessa 
 
 

Ahlström Collective Impact (ACI) on Ahlström Capitalin, sen portfolioyhtiöiden Ahlstrom-
Munksjön, Destian ja Glastonin, sekä Antti Ahlström Perillisten ja Eva Ahlströmin säätiön yhteinen 
yhteiskuntavastuuhanke. Hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli Suomen UNICEFin kanssa, jossa 
vahvalla yhteistyöllä Ahlström Capital, portfolioyhtiöt ja perhe voivat lisätä yhteiskunnallista 
vaikuttavuuttaan. ACI-hanke perustettiin vuonna 2020 strategisia investointeja varten, joilla 
pyritään tukemaan YK:n kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Tänä vuonna, ACI 
lahjoittaa UNICEFille yhteensä 240 000 euroa, josta Ahlström Capitalin lahjoituksen osuus on 
50 000 euroa.  

”Ahlström Capital kehittää portfolioyhtiöitään kestävällä ja pitkäjänteisellä lähestymistavalla. 
Olemme sitoutuneet edistämään vastuullisia liiketoimintamalleja ja tukemaan yhteiskunnan 
kestävää kehitystä. Pitkän historian omaavana perheomisteisena yhtiönä haluamme olla mukana 
rakentamassa parempaa tulevaisuutta seuraaville sukupolville”, kommentoi Lasse Heinonen, 
Ahlström Capitalin toimitusjohtaja.  

ACI on uusi yhteistyömalli yritysten, säätiöiden ja UNICEFin välillä, jonka kautta Ahlström-
verkoston yritykset voivat yhdistää voimansa merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen ja lasten 
tulevaisuuden parantamisen saavuttamiseksi ympäri maailmaa. ”ACI on ainutlaatuinen 
yhteistyöalusta yhteiskuntavastuuseen liittyvälle työllemme. Yhdistämällä voimavarat 
portfolioyhtiöiden, säätiöiden ja muiden verkostomme sidosryhmien kanssa, voimme saada aikaan 
paljon enemmän. Haluamme rohkaista kaikkia portfolioyhtiöitämme liittymään tähän liikkeeseen”, 
kertoo Camilla Sågbom, Ahlström Capitalin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.  

Tänä vuonna Ahlström Collective Impact keskittyy tukemaan koronaviruspandemian takia 
kriisiapua tarvitsevia lapsia. Pandemialla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia lasten 
terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen, ja UNICEF vastaa näihin haasteisiin tukemalla hallituksia 
maailmanlaajuisesti niiden pyrkimyksissä turvata perusterveydenhuolto ja koulutus jokaiselle 
lapselle.  

“Olemme erittäin iloisia tästä uudesta yhteistyömallista. Yksityisellä sektorilla on valtava merkitys 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ahlström Collective Impact tuo yhteen 
suomalaisia yrityksiä edistämään vastuullisuutta ja parempaa huomista. Hanke on hieno osoitus 
uudesta, innovatiivisesta ajattelusta, jota tarvitaan juuri tässä ajassa. Toivomme, että hanke 
innostaisi myös muita yrityksiä niin Suomessa kuin globaalistikin”, sanoo Suomen UNICEFin 
pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.   



 
 

 

 
 

Ahlström Collective Impact syntyi Eva Ahlströmin säätiön aloitteesta. Ahlström Capital ja 
Ahlströmin suvun perustama ja hallinnoima Eva Ahlströmin säätiö ovat tehneet vuosien ajan 
yhteistyötä erilaisten hyväntekeväisyyshankkeiden parissa. Eva Ahlströmin säätiön perustajajäsen 
ja hallituksen puheenjohtaja Maria Ahlström-Bondestam kommentoi: ”Näen työmme hyvin 
pitkälti samanlaisena kuin mitä isoisovanhempamme Antti ja Eva Ahlström tekivät 1800-luvulla – 
sijoitamme yhteiskunnan tulevaisuuteen. Investointimme paras vastine on turvassa oleva lapsi, 
joka kasvaa vastuulliseksi aikuiseksi ja osaksi yhteisöä. Tämä tukee Ahlströmin perheen arvoja, 
kunnianhimoa ja vastuuta. Päämääränämme on olla paras versio itsestämme yhteiskunnassa, joka 
on antanut meille paljon”.  

 

Lue lisää Ahlström Collective Impactista täältä: https://ahlstromcollectiveimpact.com/  

 

Lisätietoa:  

Camilla Sågbom,  
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 
puh. +358 40 540 8450 
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