
Ostetaan lisää kotimaista työtä!
Tänään perjantaina 2.12. vietetään Ostetaan työtä Suomeen -päivää, jonka tavoitteena on, että suomalaiset ostaisivat enemmän
Suomessa tuotettuja palveluja ja tuotteita. Hankkimalla enemmän kotimaisia palveluja ja tuotteita, Suomeen luodaan lisää uusia
työpaikkoja ja vaikutetaan siten suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin.

MPY Palvelut on kotimainen ICT-alan palveluyritys, jolle on myönnetty Avainlippu-tunnus merkiksi vastuullisuudesta ja
pitkäjänteisyydestä kotimaisten palvelujen ja työpaikkojen tuottajana. Suomessa Avainlippu on myönnetty ainoastaan 2500
yritykselle 300 000 yrityksen kokonaismäärästä.

Avainlippu voidaan myöntää Suomessa tuotetuille palveluille, joiden tuotannossa kotimaisuusaste on korkea. Tuotantokulujen lisäksi myös
esimerkiksi markkinointi- ja hallintokuluista suurimman osan on kotiuduttava Suomeen. Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava
merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista
kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.

Yhtiön koko tuotanto ja hallinto toimivat Suomessa. MPY:llä on lisäksi tietoturvasertifioitu kotimainen Katakri-tason konesali, jossa turvatila on
monitasoisesti suojattu ja tietojen säilytyspaikka on Suomessa. Yhtiö tuottaa ICT-palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenaan
toimialan paras asiakaskokemus.

MPY Palvelujen omistajuus on vahvasti kotimainen: omistaja on MPY Osuuskunta, jolla on noin 11.500 jäsentä.

MPY:n henkilöstömäärä on kasvanut lähes 20 prosentilla

MPY Palvelut edistää omalta osaltaan kotimaisen työn kehitystä ja vastuullisuutta työnantajana Suomessa: MPY on kuluvan vuoden aikana
kasvattanut henkilömääräänsä liki 20 prosentilla.

- Hankkimalla palveluja kotimaiselta toimijalta edistetään vahvasti koko Suomen hyvinvointia ja kasvua. Haluamme kiittää kaikkia
asiakkaitamme luottamuksesta ja sitoutumisesta kotimaisiin palveluihin - teidän ansiostamme olemme palkanneet lisää uusia alan osaajia ja
edesauttaneet kotimaisten työpaikkojen syntymistä, MPY Palvelujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Mari Tuovinen sanoo.

Lisätietoja:
MPY Palvelut Oyj, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Mari Tuovinen, puh. 044 019 0711, etunimi.sukunimi@mpy.fi 

Lisätietoja avainlipusta: http://suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

MPY Palvelut Oyj on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on 130 ICT-alan ammattilaista
kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa. Tuotamme ICT-palveluja niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille tavoitteenamme toimialan paras
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