
SAS Institute on maailman toiseksi paras työpaikka 
 
SAS Instituten työympäristö ruokkii innovaatioita ja saa aikaan ainutlaatuisia ohjelmistoja. SAS 
sijoittui tänä vuonna toiseksi Great Place to Work -tutkimuksessa. 
 
Bisnesanalytiikkaan erikoistunut ohjelmistotalo SAS Institute säilyttää paikkansa maailman 25 
parhaan kansainvälisen yrityksen joukossa (the top 25 of the World’s Best Multinational 
Workplaces) Great Place to Work Instituten listauksella. Yritys sijoittui tänä vuonna toiseksi. SAS 
on noteerattu listalla jo neljä vuotta peräkkäin – aina kärkisijoilla. Sijoitus kertoo yrityksen 
jatkuvasta panostuksesta globaalin työpaikan luomiseen, joka kannustaa luovuuteen ja energisoi 
työntekijänsä. 
 
”Työntekijämme luovat ihmisten elämää mullistavia sovelluksia, joilla on globaali vaikutus. 
Työkulttuurimme kannustaa heitä luovuuteen ja tuottavuuteen. Koska poistamme turhat häiriötekijät ja 
autamme lievittämään päivittäistä stressiä, työntekijämme ovat onnellisempia ja terveempiä. He ovat 
myös ylpeitä työnsä aikaansaamasta muutoksesta yhteiskunnassa”, SAS Instituten toimitusjohtaja 
Jim Goodnight sanoo. 

 
SAS sijoittui myös viime vuonna toiseksi Maailman parhaat kansainväliset yritykset -sarjassa ja 
lisäksi se rankattiin tänä ja viime vuonna Yhdysvaltojen toiseksi parhaaksi yritykseksi.   SAS 
Institute menestyy myös paikallisissa sarjoissa: yrityksen toimistot Kreikassa, Alankomaissa ja 
Puolassa arvioitiin maidensa parhaimmiksi työpaikoiksi tänä vuonna.  SAS Insitute sijoittuu 
parhaiden työpaikkojen joukkoon myös Belgiassa, Brasiliassa, Isossa-Britanniassa, Kanadassa, 
Kiinassa, Meksikossa, Ranskassa, Portugalissa, Saksassa ja Suomessa. SAS Institute on 
neljänneksi paras työpaikka Euroopassa. The Great Place to Work Institute on palkinnut SAS 
Instituten useaan otteeseen instituutin perustamisesta lähtien. Sen tavoitteena on etsiä yrityksiä, 
jotka ovat luoneet erinomaisen työympäristön. 
 
SAS Instituten Suomen HR-johtaja Juha Iivarisen mukaan SAS pyrkii poistamaan työntekijöitä 
turhaan kuormittavia asioita ja mahdollistaa keskittymisen tuottavaan työhön. 
 
Maailman parhaiden kansainvälisten yritysten listalle hyväksytään yritykset, jotka ovat mukana 
vähintään viidessä kansallisessa listauksessa ja yrityksellä on vähintään 5 000 työntekijää, joista 
40 % työskentelee yrityksen kotimaan ulkopuolella. Maailman parhaat kansainväliset yritykset 
valitaan työntekijöiden arvioiden perusteella. Arviointiperusteisiin lukeutuvat HR-käytäntöjen 
erinomaisuus ja miten hyvin työyhteisössä pystytään luomaan luottamuksen kulttuuria.   
 
Lisätietoja: 
 
Sari Hofmann, viestintä- ja markkinointijohtaja 040 753 8294, sari.hofmann@sas.com. 
 
About Great Place to Work Institute 
Great Place to Work®, headquartered in San Francisco, is a global research, consulting and 
training firm that helps organizations identify, create and sustain great workplaces through the 
development of high-trust workplace cultures. Great Place to Work serves businesses, nonprofit 
organizations and government agencies in almost 50 countries. 
 

 
About SAS 
SAS is the leader in business analytics software and services, and the largest independent 
vendor in the business intelligence market. Through innovative solutions, SAS helps customers 
at more than 70,000 sites improve performance and deliver value by making better decisions 
faster. Since 1976 SAS has been giving customers around the world THE POWER TO KNOW®. 
SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or 
trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. 
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