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Noin 96 % Mirkan tuotannosta menee 
vientiin ja tuotteita myydään yli sadassa 
maassa. Mirkan liiketoiminta-alueet 
keskittyvät auto-, puu- ja venealalle, 
missä tyypillisiä asiakkaita ovat mm. puu- 
tuotteiden valmistajat, automaalaamot 
ja –korjaamot, ajoneuvovalmistajat sekä 
ajoneuvoteollisuuden alihankkijat. 
Lisäksi Mirkan tuotteet ja ratkaisut 
palvelevat rakennus- ja remontointialaa 
sekä komposiittiteollisuutta. Mirkan 
uusimmat innovaatiot tuovat ratkaisuja 
myös lasi- ja mikrohiontaan.

Tähän yhteiskuntavastuuraporttiin 
olemme koonneet taloudelliset, 
ympäristölliset ja sosiaaliset 
aloitteemme ja saavutuksemme 
”Our Clean Commitments” osioiden 
alle. Näiden otsikoiden alla kerromme 
yritysvastuumme kehityksestä läpi-
näkyvästi eri avainmittareiden avulla.

Our Clean 
Commitments

Kestävää kehitystä

Yli 70 vuoden ajan tavaramerkkimme on 
raivannut tietä pintakäsittelyn teknisille 
läpimurroille ja asiantuntemuksemme 
jatkaa toimialan muokkaamista yhä 
edelleen. Toimimme arvojemme 
mukaan ja olemme vastuuntuntoisia, 
sitoutuneita, innovatiivisia ja 
kunnioittavia. Tarjoamme 
asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, 
jotka ottavat huomioon talouden, 
terveyden, tekniikan ja ympäristön. 
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  Clean Performance

Clean Partner        Clean Proactiv
ity

Mirka Oy on globaali yritys ja osa perheomisteista KWH-yhtymä Oy:tä. 
Mirkan liikeidea on tarjota maailman johtavia kokonaisratkaisuja pintakäsittelyyn. 
Toiminnassamme keskitymme asiakkaidemme tarpeisiin. Jatkuvan toiminnan 
kehityksen, asiantuntemuksen ja asiakasyhteistyön avulla pystymme tarjoamaan 
asiakkaillemme räätälöityjä järjestelmiä ja kaupallisia kokonaisuuksia, joita 
tukee laaja valikoima teknisesti ylivertaisia ja korkealaatuisia hioma- ja 
kiillotustuotteita sekä innovatiivisesti suunniteltuja koneita.

TIETOA MIRKASTA
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Emoyhtiö KWH-yhtymä Oy Vaasa, Suomi
Pääkonttori Mirka Oy Jepua, Suomi
Tuotantolaitosten sijainnit 
Suomi (Jepua, Oravainen, Karjaa ja Pietarsaari) 
Belgia (Opglabbeek)

Tunnetuimmat tuotemerkkimme 

Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka® DEROS, 
Mirka® CEROS, Gold, Mirlon Total®, Polarshine®, 
Q.Silver®, Net by Mirka ja Dust-free sanding

GLOBAALI YRITYS

Kaikki Mirkan tytäryhtiöt, tuotantolaitokset ja myynti-
konttorit ovat 100 % Mirka Oy:n omistuksessa. Mirkan 
kuudestoista tytäryhtiö Mirka Middle East FZCO perustettiin 
joulukuussa 2016. Tytäryhtiön pääkonttori sijaitsee Dubaissa 
ja vahvistaa Mirkan läsnäoloa koko Lähi-idän alueella.

Mirka Brasil Ltda. (Brasilia)
Mirka Canada Inc (Kanada)
Mirka Trading Shanghai Co., Ltd. (Kiina)
Mirka France Sarl (Ranska)
Mirka GmbH (Saksa)
Mirka UK Ltd (Englanti)
Mirka India Pvt Ltd (Intia)
Mirka Italia s.r.l. (Italia)
KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V. (Meksiko)
Mirka Rus LLC (Venäjä)
Mirka Scandinavia AB (Skandinaavia)
Mirka Asia Pacifi c Pte Ltd (Aasia)
KWH Mirka Ibérica S.A.U. (Espanja)
Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi (Turkki)
Mirka USA Inc. (USA)
Mirka Middle East FZCO (Yhdistyneet arabiemiraatit)

Tytäryhtiöt

Myyntikonttoreiden sijainnit 
Tanska, Norja, Viro ja Belgia

Muu markkina-alue
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huolimatta Mirka kasvatti markkinaosuut-
taan vuoden 2016 aikana. Kasvu on ripeää 
erityisesti EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä 
ja Afrikka), jonka osuus Mirkan maailman-
laajuisesta liikevaihdosta on lähes 65 %. 
Muilla markkina-alueilla Mirkan liikevaihto 
on pysynyt vakaalla tasolla. EMEA-alueen 
lisäksi tulemme tulevina vuosina panosta-
maan kasvuun myös erityisesti Lähi-idässä, 
missä avasimme uuden tytäryhtiön 
loppuvuodesta 2016. 

Vastuullisuus saa markkinoiden globalisoitu-
essa yhä enemmän painoarvoa. Erityisesti 
on huomattavissa, että työympäristön ja 
–turvallisuuden näkökulmat sekä ympäristö-
vastuun merkitys korostuvat kaikessa sidos-
ryhmäyhteistyössä. Yritysvastuu on meille 
kilpailuetu ja tämän takia haluammekin 
Mirkalla tehdä proaktiivista työtä yritys-
vastuun saralla ja olla kestävän kehityksen 
edelläkävijä alallamme. Olemme viime vuosina 
panostaneet erityisesti työsuojelun edelleen 
kehittämiseen ja tavoitteenamme on nolla 
työtapaturmaa kaikissa yksiköissämme. 
Haluamme olla mukana kehittämässä 

Stefan Sjöberg

Mirka Oy

Vastuullisuus on osa Mirkan identiteettiä 
ja luonnollinen osa liiketoimintaamme. 
Jatkuvan toimintamme kehittämisen kautta 
pystymme tarjoamaan asiakkaillemme 
innovatiivisia pintakäsittelyn kokonais-
ratkaisuja, jotka huomioivat niin ympäristön, 
sosiaalisen vastuun kuin taloudellisen 
kannattavuuden. Missiomme mukaisesti 
haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden 
parempiin suorituksiin.

Mirkan liiketoimintastrategian tavoitteena 
on pitkän aikavälin kannattava kasvu, jonka 
avulla pystytään takaamaan myös kestävä 
kehitys. Visionamme on saavuttaa markkina-
asema, jossa asiakkaat ja sidosryhmät 
näkevät meidät markkinoiden johtavana ja 
vastuullisimpana yhtiönä, joka edistää inno-
vointia liiketoiminnan kaikilla ydinsektoreilla.

Mirkan toimintaa on viime vuosina 
leimannut voimakas kansainvälinen kasvu. 
Nopea kasvu ja maantieteellisesti keskitetty 
tuotanto asettavat kuitenkin myös omat 
haasteensa liiketoiminnalle. Haastavasta ja 
epävarmasta globaalista markkinatilanteesta 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

myös asiakkaidemme työympäristöä 
tarjoamalla innovatiivisia pölyttömän 
hionnan kokonaisratkaisuja ja ergonomisesti 
suunniteltuja hiomakoneita. Uusia mahdolli-
suuksia tällä alueella tuo laajentuva sähkö-
hiomakoneiden tuotevalikoimamme, 
mikä huomioi tehokkuuden lisäksi myös 
asiakkaiden työhyvinvoinnin. 

Pyrimme jatkuvasti edistämään myös 
ympäristövastuutamme siirtymällä yhä 
ympäristöystävällisimpiin energiamuotoihin 
ja raaka-aineisiin. Näistä ja muista vuosien 
2015-2016 vastuullisen toimintamme 
hankkeista olemme kertoneet lisää tässä 
yhteiskuntavastuuraportissa.
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Yrityskulttuurimme

Me Mirkalla ymmärrämme, että jokaisella
työllä on omat erikoisvaatimuksensa, ja
teemme sen vuoksi tiivistä yhteistyötä
asiakkaidemme kanssa pystyäksemme
toimittamaan heille juuri heidän
tarpeitaan vastaavia, yksilöllisesti
räätälöityjä ratkaisuja.

Saatuaan selkeän käsityksen yksittäisen
asiakkaan tarpeista asiantuntijamme
suosittelevat korkealaatuisia
tuotteita, prosesseja ja koulutusta,
jolla varmistetaan täydellinen tulos 
jokaisessa työvaiheessa.

The Mirka Way on toimintatapa, jossa
kestävä kehitys on sisäänrakennettuna.
Kun järjestelmä on muodostettu oikeista
osista ja asiakkailla on kaikki tarvittava
tieto erinomaisten tulosten saamiseksi,
heidän työstään tulee kestävämpää.

Visiomme

”Haluamme saavuttaa markkina-
aseman, jossa asiakkaat ja sidosryhmät 
näkevät meidät markkinoiden 
johtavana ja vastuullisimpana 
yrityksenä, joka edistää innovointia 
liiketoimintamme ydinsektoreilla.”

Missiomme

”Haluamme antaa ihmisille 
mahdollisuuden parempiin suorituksiin.”

Arvomme

Vastuu
Kaikki tulokset ja resurssit.
Liiketoiminnan eettisyys.
Järjestelmällisyys ja hyvä organisointi.
Kustannustietoisuus.

Sitoutuneisuus
Lupausten pitäminen.
Toimiminen lähellä asiakasta.
Tehokkuus kaikessa toiminnassa.
Innokkaat ihmiset.

Innovatiivisuus
Avoimuus uusille ajatuksille. 
Jatkuva pyrkimys parempaan. 
Luomme ratkaisuja, jotka ovat hyviä meille, 
asiakkaillemme ja koko yhteiskunnalle.

Arvostus
Jokainen yksilö on arvokas ja hyödyllinen.
Avoin työilmapiiri.
Lämmin ja aito.
Reilu.

THE MIRKA WAY

Mirka Oy:n HALLITUS
Puheenjohtaja: KWH-yhtymä Oy:n konsernijohtaja

Mirka Oy:n toimitusjohtaja
3 osakasjäsentä

2 riippumatonta jäsentä

16 tytäryhtiötämme

Yrityksemme Mirka Oy

Emoyhtiö KWH-yhtymä Oy

Mirka Oy:n JOHTORYHMÄ 
Toimitusjohtaja

Tuotekehitysjohtaja
Talousjohtaja

Tuotantojohtaja
Markkinointijohtaja

Laatupäällikkö
Myyntijohtaja

Logistiikkajohtaja
Henkilöstön edustaja

Kehitysjohtaja

ULKOPUOLISET TILINTARKASTAJAT 
Osoitetaan tytäryhtiöille 

Mirka Oy:ltä

TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSET:
Puheenjohtaja: Mirka Oy:n myyntijohtaja

Mirka Oy:n toimitusjohtaja
Mirka Oy:n talousjohtaja

Tytäryhtiön toimitusjohtaja
Aluejohtaja

Kaikki 16 tytäryhtiötä ovat
100 % Mirka Oy:n omistuksessa.

Organisaatiomme

Mirkan pitkän tähtäimen konsernistrategia toimii vuosittain laadittavan koko konsernin 
kattavan liiketoimintasuunnitelman perustana, jonka Mirkan johtoryhmä ja hallitus hyväksyvät. 
Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen osallistuvat kaikki liiketoiminta- ja tehdasyksiköt. 
Liiketoimintasuunnitelman pohjalta asetetaan osastokohtaiset tavoitteet.
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Osallistava henkilöstöpolitiikka 

Mirkan henkilöstöohjelma Success Driven by 
People käsittää Mirkan henkilöstöpolitiikan 
ja sen käytännön toimeenpanon. Success 
Driven by People ohjelma sertifioitiin 
Investors in People standardin mukaisesti 
ensimmäisen kerran vuonna 2009, jonka 
jälkeen sertifikaatti on uusittu vuosina 2012 
ja 2016. Investors in People tavoitteena 
on parantaa organisaation suorituskykyä 
kehittämällä johtamista, investoimalla 
henkilöstöön ja osallistamalla koko 
henkilöstö kehitystyöhön. Investors in 
People standardin asettamat vaatimukset 
toimeenpannaan Mirkalla Success Driven by 
People ohjelman kautta, jonka fokusalueena 
ovat: osallistaminen, määrätietoisuus ja 
tavoitteiden tuntemus, johtajuus, pätevyys 
ja henkilökohtainen kehitys, motivaatio 

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

MIRKA HENKILÖSTÖ / 31.12.2016     MIEHIÄ     NAISIA  YHT.

Henkilöstö maailmanlaajuisesti (Kaikki työntekijät ja harjoittelijat)

Koko konserni, työntekijät 827 287 1114

Henkilöstö, Suomi 480 188 668
Henkilöstö, tytäryhtiöt 346 99 445
Kokoaikaiset työntekijät 811 256 1067
Osa-aikaiset työntekijät 15 31 46

Mirka Oy:n hallitus 5 1 6
Mirka Oy:n johtoryhmä 8 1 9
Mirka Oy:n tytäryhtiöiden hallitukset 8 0 8

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 666 247 913
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 88 26 114
Aasian ja Tyynenmeren alue 73 14 87

sekä turvallinen ja viihtyisä työympäristö. 
Success Driven by People ohjelma kattaa 
tällä hetkellä Mirkan Suomen henkilökunnan 
ja järjestelmän implementointi myös 
tytäryhtiöihin on suunnitelmissa.

Toiminnan ja osaamisen kehittäminen

Avoin kommunikaatio ja henkilökunnan 
kuunteleminen ovat avain yrityksen 
menestyksekkääseen kasvuun. Mirkalla 
järjestetään joka toinen vuosi kattava 
henkilöstön viihtyvyyskysely, minkä kautta 
henkilökunnalla on mahdollisuus vaikuttaa 
työviihtyvyyteen ja oman osastonsa 
toiminnan suunnitteluun sekä kehitykseen. 
Vuonna 2015 toteutetun viihtyvyyskyselyn 
vastausprosentti pysyi hyvällä tasolla ollen 
85 %. Tulokset osoittivat, että viihtyvyys 
on kiitettävällä tasolla ja henkilökunta on 

Sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta on mahdollistanut Mirkan toiminnan laajentumisen ja vahvan  
kasvun markkinoilla. Pitkät työsuhteet ovat ominaispiirre Mirkalle ja luovat kilpailuetua markkinalla sekä vakaan pohjan  
tulevaisuuden kehitykselle. Tämän takia haluamme monipuolisesti panostaa henkilökuntamme hyvinvointiin ja koulutukseen.

Mirkalla vuonna 2016 tehdyn Investors in People sertifioinnin yhteydessä  
nostettiin esille erityisesti seuraavat vahvuudet:

•  Esimiestyön periaatteet toteutuvat Mirkalla käytännössä hyvin

•  Henkilökunta kokee ylpeyttä ja arvostusta työskennellessään Mirkalla

•  Työyhteisötaidot näkyvät Mirkalla vastuunottamisena ja päätöksentekokykynä

•  Mirka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet henkilökunnalleen kehittää osaamistaan

•  Henkilökunta osallistetaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluprosessiin

ylpeä saadessaan työskennellä Mirkalla. 
Kyselyn perusteella on luotu osastokohtaiset 
toimenpide- ja seurantasuunnitelmat. 
Henkilöstön pätevyys ja ammattitaito ovat 
merkittäviä tekijöitä toiminnan laajentuessa. 
Tarjoammekin työntekijöillemme monia 
mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. 
Myös vuosittain toteutettavat yksilölliset 
kehityskeskustelut tarjoavat hyvän alustan 
niin ammatilliselle kehitykselle kuin koko 
yrityksen toiminnan edelleen kehittämiselle.
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Vuonna 2016 kehityskeskusteluihin osallistui
Suomessa 350 miespuolista ja 125 naispuolista 
työntekijää ja tytäryhtiöissä 346 miespuolista ja 
99 naispuolista työntekijää.

Henkilöstökoulutus 

Keskimääräinen koulutustuntimäärä
työntekijäryhmää ja sukupuolta kohden 2016:

“Avoin kommunikaatio ja henkilökunnan 
kuunteleminen ovat avain yrityksen 

menestyksekkääseen kasvuun. 
Haluammekin Mirkalla osallistaa 

henkilökuntamme toimintamme suunitteluun.”

Mikael Vikström
Henkilöstöpäällikkö

Kehityskeskustelut

SUCCESS DRIVEN BY PEOPLE

Yrityskulttuurin rakentaminen

Voimakas kansainvälinen kasvu on luonut 
tarpeen myös yrityskulttuurin määrittämiselle, 
vahvistamiselle ja eteenpäin viemiselle. 
Vuonna 2016 aloitettiin kattava tavaramerkki- 
projekti, jonka puitteissa toteutettiin mittava 
kulttuurikartoitus. Tämän työn pohjalta tullaan 
kaikissa tytäryhtiöissä vuoden 2017 aikana 
järjestämään useita koko henkilökunnalle 
suunnattuja brändi- ja kulttuurityöpajoja. 

Vuosien 2015-2016 aikana toteutettiin myös 
globaali johtajuuskoulutus, jonka tavoitteena 
oli vahvistaa Mirkan kulttuuria, arvoja ja 
henkilöstöpolitiikan mukaista johtajuutta 
sekä luoda vakaa perusta tulevaisuuden 
johtajuudelle globaalisti kasvavassa 
yrityksessä.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Mirkalla olemme viime vuosina panostaneet 
yhä enenevässä määrin kokonaisvaltaiseen 
työterveyteen ja työssä jaksamiseen. 
Työntekijän työhyvinvointia pyritään kehittä- 
mään niin fyysisen terveyden kuin henkisen 
hyvinvoinnin näkökulmista. Vuoden 2016 
aikana otimme käyttöön työuupumuksen 
ennaltaehkäisyyn keskittyviä käytännön 
työkaluja niin esimiehelle kuin työntekijälle.

Myös fyysisen hyvinvoinnin ja terveyden 
kehittämiseen on panostettu erilaisin 
kampanjoin. Mirka järjestää myös 
monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä 
kuntosalitoimintaa henkilökunnalleen. 
Tuemme henkilökuntamme hyvinvointi myös 
olemalla jo neljättä vuotta savuton työpaikka.

HENKILÖSTÖ SUOMI

KOULUTUSTUNNIT / TYÖNTEKIJÄRYHMÄ [h]

Johtajat 62

Toimihenkilöt 57

Teollisuustyöntekijät 17

HENKILÖSTÖ MAAILMANLAAJUISESTI

KOULUTUSTUNNIT / SUKUPUOLI [h]

Naiset (Suomi) 30

Miehet (Suomi) 28

Naiset (Tytäryhtiöt) 18

Miehet (Tytäryhtiöt) 20

Kokonaisuudessaan järjestettiin 27,591 
koulutustuntia

Suomi 73 % Miehistä

Suomi 66 % Naisista

Tytäryhtiöt 100 % Miehistä

Tytäryhtiöt 100 % Naisista
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Optimoitu varastotoiminta

Paikalliseen läsnäoloon on panostettu 
myös varasto- ja kuljetustoiminnan puolella. 
Mirkalla on kymmenen keskusvarastoa 
ympäri maailmaa, jotta tuotteet pystyttäisiin 
varastoimaan mahdollisimman lähellä 
loppumarkkinaa. Vuonna 2016 Mirkan 
Oravaisten varasto Suomessa siirrettiin 
uuteen keskusvarastoon Vantaalle, jotta 
tavarankuljetukset pystyttäisiin tekemään 
mahdollisimman lähellä asiakasta. Näin 
pystymme tehostamaan kuljetuksia ja 
minimoimaan ympäristöä kuormittavat 
päästöt. Edellisvuoden aikana tehtiin 
myös toinen merkittävä varastotoiminnan 
optimointi, kun Mirkan Kanadan ja USA:n 
varastot fuusioitiin. Näin välivarastoinnin 
tarve Pohjois-Amerikassa väheni.

CLEAN PARTNER

Läpinäkyvä ostotoiminta

Haluamme Mirkalla panostaa kestävään, 
avoimeen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön 
toimittajiemme ja ulkoisten yhteistyökump- 
paniemme kanssa. Näin toimimalla pystymme 
luomaan lisäarvoa kaikille osapuolille läpi koko 
arvoketjun ja varmistamaan, että asiakkaalle 
tarjottava lopputuote on laadukas ja vastaa 
asiakkaan odotuksia. 

Arvoketjussa tehtävää yhteistyötä ohjaa niin 
Mirkan sisäinen ostopolitiikka kuin ulkoisille 
toimittajille suunnattu alihankintaohjeistus. 
Lisäksi kaikkien kuljetusyrittäjien kanssa 
tehdään kirjalliset sopimukset ennen 
yhteistyön aloittamista.

Läpinäkyvän toiminnan ja laadun 
varmistamiseksi teemme säännöllisiä 
toimittaja-auditointeja. Toimittajayhteistyössä 
painotamme erityisesti ympäristövastuuta, 
työturvallisuutta, sosiaalista ja taloudellista 
vastuunottoa, johtamisjärjestelmien 
ylläpitoa, laadun seurantaa ja riskien 
hallintaa. Toimittajayhteistyössä 
ilmenevät puutteet dokumentoidaan 
ja parannustoimenpiteiden toteutusta 

seurataan, mikäli korjaavia toimenpiteitä ei 
tehdä toimittajasopimus irtisanotaan.

Paikallinen läsnäolo 
luo kestävää yhteistyötä

Mirkalla uskomme vahvasti globaaliin läsnä- 
oloon, jonka avulla pystymme tehokkaammin 
varmistamaan vastuulliset toimittajaolosuhteet 
mutta samalla myös kunnioittamaan ja 
ymmärtämään paikallisia kulttuureita. 
Näin ollen pystymme myös nopeammin 
reagoimaan muuttuviin markkinatilanteisiin 
ja varmistamaan kestävä toimittajayhteistyö. 

Vuoden 2016 aikana laajensimme paikallista 
ostotoimintaamme Aasiassa uuden osto- 
vastaavan aloittaessa Mirkan palveluksessa 
Kiinassa. Mirkan ostajan läsnäolo Kiinassa 
vähentää myös kaukomatkojen määrää 
huomattavasti, kun yhteistyötä nyt 
pystytään ylläpitämään paikallisesti.

Läsnäolo lähellä markkinaa avaa Mirkalle 
myös mahdollisuuden tukea paikallista 
lähituotantoa. Samalla minimoimme 
myös pitkät materiaalisiirrot ja 
ympäristön kuormituksen.

”Uskomme vahvasti globaaliin läsnäoloon, 
jonka avulla pystymme tehokkaammin varmistamaan 

vastuulliset toimittajaolosuhteet. Läpinäkyvän toiminnan 
ja laadun varmistamiseksi teemme myös säännöllisiä 

toimittaja-auditointeja.”

Joachim Rännar, 
Logistiikkajohtaja

Aina kun mahdollista käytämme paikallisia toimittajia. Tämä on 
yleinen käytäntö Mirkalla, mitä on noudatettu jo vuosien ajan.
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Alihankintakulut paikallista yhteisöä kohden vuonna 2016

29 %Kokonais-
kulutuksesta

< 100 km meidän 4:stä tuotantolaitoksesta Suomessa

Pietarsaari
Vaasa - Mustasaari
Vöyri  
Raasepori 
Uusikaarlepyy  
Kokkola     
Kauhava 
Pedersöre 
Luoto
Kruunupyy 

6.89 %

6.67 %

5.34 %

4.29 %

4.04 %

1.19 %

0.46 %

0.28 %

0.11 %

0.05 %
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CLEAN PARTNER

”Kestävän ja rehellisen sidosryhmäyhteistyömme 
perustana on jatkuva ja aktiivinen dialogi kaikkien 

yhteistyötahojemme kanssa. Näin pystymme nopeasti 
ja tehokkaasti reagoimaan esim. asiakaskentällä 

ilmeneviin tarpeisiin.”

Simon Bloxham
Myyntijohtaja

Kestävä tuotehallinta

Viime vuosina olemme Mirkalla panostaneet 
paljon tuotehallinnan kehittämiseen 
virtaviivaistamalla tuoteportfoliotamme 
ja selkeyttämällä myyntitoimintaamme. 
Toimenpiteillä on ollut suoranainen 
vaikutus hiilijalanjäljen pienenemiseen. 
Karsittu tuotevalikoima on vähentänyt 
tuotantoseisahdusten määrää ja tehostanut 
tuotantoprosesseja. Täten valmistusprosessien 
uudelleenkäynnistysten määrät ovat laske- 
neet, jolloin myös hävikki- ja jätemäärät ovat 
huomattavasti pienentyneet. Terävöitetyn 
tuotevalikoiman ansiosta olemme pystyneet 
myös vähentämään bulkkitavarakuljetusten 
määriä ja optimoimaan varastotiloja.

Tuotehallinnan tehostumiseen on vaikuttanut 
suuresti myös Mirkan yhteisen varastohallinta- 
ohjelman käyttöönotto kaikissa keskus- 
varastoissa. Yhteinen hallintaohjelma lisää 
läpinäkyvyyttä koko prosessissa ja takaa 
tehokkaamman varastoinnin sekä avoimemman 
yhteistyön alihankkijoiden kanssa.

Sidosryhmäyhteistyö

Uskomme kestävään ja rehelliseen sidosryhmä-
yhteistyöhön, missä pyrimme jatkuvaan ja 
aktiiviseen dialogiin eri yhteistyötahojen 
kanssa. Kaikki uudet työntekijämme 
perehdytetään aina korruption vastaiseen 
toimintapolitiikkaamme ja menettelytapoihimme. 
Raportointiajanjaksolla tietoomme ei ole 
tullut yhtään henkilöstöämme tai liike- 
toimintaamme koskevaa korruptiotapausta.

Sidosryhmäyhteistyössä apunamme on 
toiminnanohjausjärjestelmämme 
lisäksi asiakkuushallintajärjestelmämme. 
Asiakkuushallintajärjestelmä mahdollistaa 
meillä asiakaslähtöisen työskentelyn, missä 
myyntitoiminta ja –suunnittelu hallinnoidaan 
järjestelmän avulla. Asiakassuhteita pystytään 
näin kehittämään paremmin ja asiakaskentällä 
ilmeneviin tarpeisiin reagoimaan nopeammin. 
Myyntityön järjestelmällinen suunnittelu 
optimoi myös matkustamisen, jolloin 
ympäristökuormitusta pystytään 
vähentämään. Asiakkuushallintajärjestelmä 

on myös laadunhallinnan kannalta 
avainasemassa. Hallintajärjestelmässä 
pystymme järjestelmällisesti työstämään 
laatuun, ympäristöön, turvallisuuteen 
ja terveyteen liittyviä yhteydenottoja 
sekä kirjaamaan asiakaskohtaisia 
eritysvaatimuksia. 

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat yhä 
enenevässä määrin myös paperittoman 
toimistotyön. Tärkeässä roolissa tässä on 
mm. Mirkan intranet, jossa henkilökunnan 
saatavilla on kaikki sisäinen informaatio ja 
ohjeistus sähköisessä muodossa työpisteen 
sijainnista riippumatta.

Merkittävimmät sidosryhmät
Sidosryhmämme on määritelty sen perusteella, miten liiketoimintamme vaikuttaa heihin ja miten heidän toimintansa vaikuttaa liiketoimin-
tamme kehitykseen. Mirkan merkittävimmät sidosryhmät ovat omistajat, henkilöstö, asiakkaat, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat.

   
   

   
   

    
    

    

100% HENKILÖSTÖSTÄ 

KORRUPTION 
VASTAISEN KOULU-

TUKSEN VUONNA 2016 
SAI KAIKKI 33 UUTTA 

TYÖNTEKIJÄÄMME
SUOMESSA 

Jepualla sijaitseva Kepon kartano toimii 
KWH-yhtymän kokous- ja koulutustiloina. 

Kartanon ansiosta vieraamme pystyvät 
yöpymään lähellä Jepuan tuotanto-

laitosta ja Mirkan pääkonttoria.
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CLEAN PROACTIVITY

Pölytöntä hiontaa

Vuonna 2016 Mirka kasvatti jälleen 
markkinaosuuttaan, mikä johtui vahvasta 
keskittymisestä kokonaisratkaisuihin 
yksittäisten tuotteiden sijaan. Mirka oli 
ensimmäinen hiomatuotevalmistaja 
maailmassa, joka lanseerasi pölyttömän 
hionnan markkinalle. Pölytön hionta 
-järjestelmä ja sen mahdollistavat Abranet 
verkkotuotteet saavat jatkuvasti lisää 
jalansijaa markkinalla ja vuoden 2016 
aikana toteutimme globaalin Dust-free 
perfection -kampanjan, jonka tavoitteena 
oli lisätä tietoisuutta verkkotuotteiden 
tuomista terveys- ja työturvallisuuseduista. 
Pölyttömyyden lisäksi yksi Abranetin 
verkkoteknologian hyödyistä on myös 
tuotteen kestävyys, mikä luo selviä 
kustannussäästöjä asiakkaalle ja vähentää 
samalla hiomatuotejätteen määrää. 

Pölyttömän hionnan mahdollistavien 
verkkotuotteiden tekstiilimateriaalit 
valmistetaan Karjaan tehtaalla, missä on 
oma tekstiilien kehittämisestä vastaava 
tuotekehitysyksikkö. Olemme investoineet 
voimakkaasti tekstiilitekniikan kehittämiseen 
ja vuonna 2016 Karjaan tehtaan pinta-ala 
tuplaantui, kun tehdasalueen toinen 
halli valmistui loimausta ja lankojen 
varastointia varten. Tekstiilitekniikassa 
Mirka on panostanut erityisesti taaksepäin 
suuntautuvaan integraatioon, mikä 
tarkoittaa, että tekstiilivalmistuksessa 
käytettävien raaka-aineiden jalostusaste 
on hankittaessa mahdollisimman 
alhainen. Näin tuotantoketjusta on saatu 
erittäin energiatehokas, kun suurin 
osa tuotantovaiheista on keskitetty 
maantieteellisesti lähelle toisiaan.

Pölytöntä hiontaa kehitettiin vuonna 

”Ominaista Mirkan tuotekehitystyölle on, että asiakas 
otetaan mukaan jo kehitystyön alkuvaiheessa. Tavoitteena 

kaikessa tuotekehitystyössä on aina löytää asiakkaan 
kannalta optimaalisin kokonaisratkaisu.”

 

Mats Sundell, 
Tuotekehitysjohtaja

2016 edelleen myös lanseeraamalla 
useita uusia imurimalleja parannetuilla 
ergonomiaominaisuuksilla. Mirkan imureihin 
on mahdollista asentaa pienemmätkin 
pölyhiukkaset pysäyttävä HEPA-suodatin. 
Lisäksi vuonna 2016 lanseerattiin Mirka® 
DEROS hiomakoneeseen kiinnitettävä 
pölypussi, mikä mahdollistaa pölyttömän 
hionnan myös tilanteissa, missä ei voi käyttää 
imuria. Pölypussin materiaalivalinnan takana 
on paljon tutkimustyötä ja testejä, jotta 
paras mahdollinen kuitu, joka pysäyttää 
pölyhiukkaset, saatiin valittua.

Pystyäksemme olemaan alan uraauurtava edelläkävijä ja tarjoamaan asiakkaillemme 
innovatiivisia ja laadukkaita hiomatekniikan kokonaisratkaisuja myös tulevaisuudessa 
on tuotekehityksellä avainrooli toiminnassamme. Tuotekehityksen tavoitteena on 
luoda kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka eivät yksistään keskity ratkaisemaan asiakkaan 
arkipäivän haasteita vaan huomioivat myös asiakkaan työturvallisuuden ja työympäristön.

Pölyttömän hionnan mahdollistava 
Abranet verkkoteknologia saa jatkuvasti 

lisää jalansijaa markkinalla.     
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Ergonomia keskiössä

Mirkan sähköhiomakoneiden 
markkinasegmentti on viime vuosina 
kasvanut voimakkaasti ja kompaktien 
sähköhiomakoneiden tuoma käytännöllisyys 
paineilmakoneisiin verrattuna on 
kasvattanut koneiden suosiota entisestään. 
Sähköhiomakoneiden käyttöönotto on 
nopeampaa, säätäminen helpompaa ja 
käyttö joustavampaa hiiliharjattoman 
sähkömoottorin pitäessä tehon vakiona 
koko käytön ajan. Hiomakoneiden 
tuotekehityksessä on käytännöllisyyden 
lisäksi pyritty parantamaan asiakkaan 
työturvallisuutta panostamalla koneiden 
ergonomiaan ja kevyeen painoon.

Esimerkki tästä on Mirkan vuonna 2016 
lanseeraama Mirka® AOS-B hiomakone, 
joka on markkinan pienin akkukäyttöinen 

hiomakone. Ergonominen muotoilu on 
ollut tuotteen suunnittelussa etusijalla, 
minkä huomaa ennen kaikkea siitä, että 
helppokäyttöistä ja hyvin hallittavaa hioma- 
konetta voi käyttää pitkiäkin työjaksoja 
väsymättä. Tuotetta on kehitetty yhteistyössä 
niin asiakkaiden kuin ergonomia-asiantuntijoiden  
kanssa. Pieni ja kevyt kone on myös taloudel- 
linen ja tehokas käyttää, kestävän litiumioni- 
akkunsa ansiosta. Litiumioniakussa on perinteisiin 
akkuihin verrattuna monia hyötyjä. 
Litiumioniakku on ympäristöystävällisempi 
valinta koska se ei sisällä happoa ja on lisäksi 
käytössä kevyempi ja pitkän elinikänsä 
ansiosta kestävämpi ratkaisu.

Digitalisaatio mahdollistaa  
uusia innovaatiota

Jotta pystyisimme luomaan lisäarvoa 

asiakkaille innovatiivisilla ratkaisuilla 
myös tulevaisuudessa, olemme viime 
vuosina tuotekehityksessä keskittyneet 
paljon digitalisaation tuomiin 
mahdollisuuksiin. Digitalisaatio avaa uusia 
ovia niin tuotannon kuin palveluiden ja 
tuoteominaisuuksien puolella. Vuonna 
2016 Mirka lanseerasi hiomakoneisiin 
yhdistettävän mobiilisovelluksen. Bluetooth 
yhteydellä toimivan myMirka sovelluksen 
avulla pystytään mittaamaan hionnan 
nopeutta, tärinää sekä käyttäjän päivittäistä 
tärinäaltistusta. Sovellus on kehityksen 
alla ja tulee tulevaisuudessa tarjoamaan 
monipuolisia työkaluja työturvallisuuden ja 
tehokkuuden seurantaan.

Kestävää kehitystyötä

Mirkalla on selkeä strategia kemikaalien 
käytön vähentämiselle. Raaka-aineiden 
tuotekehitykseen ja prosessiparannuksiin 
onkin Mirkalla viime vuosina panostettu 
paljon. Vaihtoehtoisia raaka-aineita 
tutkitaan jatkuvasti ja tavoitteena on löytää 
mahdollisimman kestäviä ja tehokkaita 
raaka-aineratkaisuja ja tuotantoprosesseja, 
jotka huomioivat niin ympäristö- kuin 
terveysnäkökulmat. Aktiivista työtä 
tehdään myös uusien vähäenergisempien 
karkaisuprosessin löytämiseksi. 

Vuonna 2016 perustimme Life cycle 
-asiantuntijatyöryhmän, joka työskentelee 
tuotekehityksen jatkuvien parannusten 
parissa. Työlle luotiin edellisvuonna myös 
selkeä toimintasuunnitelma, joka noudattaa 
LEAN periaatteita. Säännöllisen seurannan 
ja dokumentoinnin ansioita olemassa olevia 
tuotteita ja prosesseja pystytään jatkuvasti 
parantamaan ja näin ollen mahdollistamaan 
myös uusimman teknologian käytön. 
Uusien valmistustekniikoiden avulla Mirka 
pystyy jo nyt räätälöimään tuotekohtaisia 
ominaisuuksia.

Ominaispiirre Mirkan tuotekehitykselle on, 
että asiakas otetaan mukaan jo kehitys-
työhön varhaisessa vaiheessa, jotta tuotetta 
pystytään testaamaan mahdollisimman 
autenttisissa työtilanteissa sekä kehittämään 
tuotetta edelleen saadun palautteen 
perusteella. Lisäksi teemme yhteistyötä 
globaalista useiden eri korkeakoulujen 
ja tutkijoiden kanssa. Mirka on muun 
muassa mukana useassa EU:n Horizon 
2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelman 
projektissa. Panostus tutkimustyöhön 
on meille tärkeätä koska haluamme 
työskennellä pitkäjänteisesti kestävien 
ratkaisujen eteen.

Tuotekehityksen lähtökohta on asiakkaan tarpeet

Markkinalla on viime vuosina ollut nähtävissä lasipintojen yleistyminen niin teknologia- 
kuin rakennusalan ratkaisuissa. Vuonna 2015 Mirka lanseerasi ainutlaatuisen ratkaisun 
erilaisten lasimateriaalien hiontaan. Menetelmän avulla esim. naarmujen poistaminen 
lasipinnoilta onnistuu sujuvasti. Näin ollen lasia ei tarvitse vaihtaa, jolloin säästetään  
niin aikaa, resursseja kuin ympäristöä

Ergonomisesti muotoiltu Mirka® AOS-B on markkinan pienin akkukäyttöinen hiomakone 

CLEAN PROACTIVITY
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”Panostamme ennen kaikkea ennakoivaan ja 
ennaltaehkäisevään työsuojeluun saavuttaaksemme 

Nolla tapaturmaa -tavoitteemme kaikissa yksiköissämme. 
Työturvallisuustietoisuutta henkilökunnan keskuudessa 

on lisätty sekä työpisteiden ja koneiden 
turvallisuutta kehitetty.”

Jan Torrkulla,
Tuotantojohtaja

Ennaltaehkäisevää työsuojelua

Tavoitteenamme Mirkalla on nolla työ-
tapaturmaa kaikissa toimipisteissämme. 
Työturvallisuuteen ei vaikuta ainoastaan 
työympäristö vaan myös asenteet ja 
työskentelytavat. Tästä syystä panostammekin 
ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työ-
suojeluun lisäämällä työturvallisuus-
tietoisuutta henkilökunnan keskuudessa 
sekä kehittämällä työpisteiden ja 
koneiden turvallisuutta.

Vuonna 2013 aloitettua konesuojaparannus-
työtä on jatkettu määrätietoisesti ja 
kehitystyölle on asetettu oma työryhmä. 
Tuotannossa tehdään säännöllisiä riski-
kartoituksia, joiden pohjalta luodaan 
toimenpidesuunnitelmat. Vuonna 2015 
tehtiin yli 400 konesuojaparannusta ja 
vuonna 2016 yli 600, joiden puitteissa 
työpisteille on asennettu mm. turvakat-
kaisimia, suojaseiniä, työskentelyalustoja, 
sähkökaappeja ja kaukosäätimiä. Konesuoja-
hankinnoissa on painotettu turvallisuuden 
lisäksi suojien käytettävyyttä ja kestävyyttä.

Huolto- ja kunnossapitotöissä tuotantolinjoilla 
vaaditaan tänä päivänä työlupa, joka sisältää 

työtehtävän riskienarvioinnin. Uusien linjojen 
suunnitteluvaiheessa tehdään myös riskien-
arviointi ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä 
ja uusia linjoja ei oteta tuotantokäyttöön, jos 
vakavia riskejä havaitaan.

Työturvallisuuden edistämiseen liittyy myös 
esimiesten ja päälliköiden tekemät säännölliset 
Safety walk –työturvallisuuskierrokset. 
Työturvallisuuskierrosten teemana vuonna 
2016 oli henkilökohtaiset suojaimet ja tämän 
työn tuloksena tietyillä työpisteillä uusittiin 
mm. paineilmanaamareita ja –pulloja sekä 
raitisilmanaamareita.

Ennaltaehkäisevän työsuojelun kautta 
myös henkilökunnan myönteinen asenne, 
vastuunotto ja tietoisuus turvallisuusasioissa 
on lisääntynyt. Tämä näkyy henkilökunnan 
keskuudessa esimerkiksi lisääntyneinä läheltä 
piti -raportteina, joiden tavoitteena on 
rekisteröidä työturvallisuusriskejä ja toteuttaa 
niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet. 

Vuonna 2016 tehtiin yli 1000 läheltä 
piti –raporttia, ja noin 95 % tuotannossa 
ja kunnossapidossa työskentelevistä 
henkilöistä kirjoitti vähintään yhden raportin 
vuoden aikana. Raporttien lukumäärä on 

Mirkan työpaikkojen turvallisuuskehitys 1997–2016
Vuosi Toimenpiteet

1997 Tapaturmien läheltä piti –raportointi aloitettiin
1998 ISO 14001 -sertifi ointi
1999 Sisäinen tarkastusjärjestelmä otettiin käyttöön
2000 Tuotantolaitoksissa otettiin käyttöön OHSAS l800l -hallintajärjestelmä
2001 Riskianalyysi muutoksen hallinnalle kehitettiin
2002 Ensimmäinen turvallisuusryhmä muodostettiin
2003 Nolla tapaturmaa -tavoite asetettiin
2004 Uusien laitteiden hyväksyntätarkastukset aloitettiin
2005 Työturvallisuuskortin käyttö aloitettiin
2006 Turvallisuuskierrokset aloitettiin
2007 Juurisyyanalyysi kehitettiin
2008 Japanilainen 5S-järjestelmä otettiin käyttöön organisaation tehokkuuden ja  
 tuottavuuden parantamiseksi
2009 Laitteiston riskianalyysit aloitettiin
2010 Oravaisten tehdas asettaa tavoitteeksi Nolla tapaturmaa
2011 Systemaattinen työ vaarojen eliminoimiseksi aloitettiin
2012 Koko yritystä koskeva Nolla tapaturmaa -tavoite esiteltiin; toteutui Karjaalla
2013 Kaikissa tehtaissa on samanlaiset työterveys- ja -turvallisuussuunnitelmat ja -seurantatavat
2014 Kokopäiväinen koneturvallisuusryhmä perustettiin Jepuan tehtaalle
2015 Kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin parantaminen
2016 Turvatuokio ja Ympäristöturvallisuuskorttikoulutus Karjaan tehtaalla

CLEAN PRODUCTION

Mirkan työtapaturmataajuus (IR) Suomessa 1999 – 2016
Tapaturmien määrä IR 200,000 työtuntia

30

12

30

15

32
37

6

19 17

24
20 18

12
17 17 19

1999  2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016

14

6.8

13 14.6

2.2 6.8 5.7 7.8 6.9 6.3 4.7 5.9 5.4

Kerroin 200 000 on laskettu kaavalla 50 työviikkoa
x 40 viikkotyötuntia x l00 työntekijää.

Tapaturmien kokonaismäärä

Tehdyt työtunnit yhteensä
 x 200,000IR =

3.9

14 14

5.8 2.4 2.52.1

Raportointiajankohdan aikana (1999-2016) ei ole yhtään kuolemaan johtavaa tapaturmaa.
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CLEAN PRODUCTION

kasvanut vuosi vuodelta ja samoin 
osallistuminen korjaavien toimenpiteiden 
suunnitteluun ja toteutukseen. Paljon on 
panostettu myös siihen, että ennalta- 
ehkäisevät toimenpiteet olisivat tasoltaan 
riittäviä, jotta ne todellakin ennaltaehkäisevät 
ja estävät raportoitujen läheltä piti 
-tapausten muuttumisen tapaturmiksi 
myöhemmässä vaiheessa.

Tietoisuutta ja asenteita pyritään parantamaan 
myös pitämällä työterveys ja -turvallisuus 
esillä päivittäisessä työssä aktiivisen 
johtamisen ja erilaisten koulutusten 
avulla. Vuonna 2016 järjestettiin 
mm. päällystyskoneiden hoitajille 
kemikaalikoulutusta koskien kemikaalien 
turvallista käsittelyä. Myös uusien työn-
tekijöiden kunnollinen ja järjestelmällinen 
työhön perehdytys on tärkeässä roolissa 
työturvallisuuden edistämisessä.

Määrätietoinen työ kohti nolla tapaturmaa 
tuottaa tulosta. Vuoden 2016 puolivälissä 
Karjaan tehdas oli ollut ilman työtapaturmia 
viisi vuotta ja vuoden lopussa Pietarsaaren 
tehtaalla oltiin oltu puoli-
toista vuotta ilman 
työtapaturmia. 
Belgian tehtaalla 
työtapaturmia on 
puolestaan ollut 
kolmen vuoden 
sisällä vain yksi.

Työturvallisuusvisio 2020

Vuonna 2016 Jepuan ja Karjaan 
tehdasvastaavat suorittivat puolitoista 
vuotta kestäneen turvallisuusjohdon 
koulutusohjelman, jonka toisena 
tutkielmana Mirkalle luotiin yhteistyössä 
prosessiomistajien kanssa turvallisuusvisio 

vuoteen 2020 asti. Kokonaisvision pohjalta 
on työturvallisuuden osa-alueelle tehty 
kolmen vuoden toimenpidesuunnitelma, 
jonka tavoitteena on edelleen kehittää 
turvallisen työympäristön eri osa-alueita. 
Oleellinen osa työturvallisuusvision 
toimeenpanoa on henkilökunnan 
osallistaminen ja kouluttaminen.

Ergonomiset työskentelytavat

Mirkan panostukset työsuojeluun ja 
turvalliseen työympäristöön näkyvät 
myös vuonna 2016 tehdyissä useissa 
ergonomiainvestoinneissa. Lankarullien 
käsittely on Karjaan tehtaalla ollut raskas ja 
kuormittava käsin tehtävä työvaihe, mikä 
saatiin menneen vuoden aikana ratkaistua 
automatisoinnilla. Lankarullien käsittelyssä 
nyt käytettävä automatisointitekniikka 
on tekstiiliteollisuudessa globaalisti 
ainutlaatuinen. Myös Pietarsaaren tehtaalla 
ergonomista työskentelyä parannettiin, 
kun kokoonpanolinjojen sijoittelua 
virtaviivaistettiin ja henkilökunnan 
työkiertoa lisättiin. Oravaisten tehtaalla 
puolestaan hiomatuotteiden niputus ja 
poiminta automatisoitiin neljällä robotilla.

Prosessiorganisaatio koneturvallisuuden parantamiseksi

Raportointi Raportointi 

Yhteistyö 

Raportointi Raportointi

Yhteistyö

Turvallisuusryhmä

OSASTO 1
Vetäjä

Osaston mekaanikko
Käyttäjät

Turvallisuuden
parantamisen

johtoryhmä 

OSASTO 2
Vetäjä

Osaston mekaanikko
Käyttäjät

Tekninen
johtoryhmä

OSASTO 3 
Vetäjä

Osaston mekaanikko
Käyttäjät

Rinnakkainen työ useilla osastoilla

Koneturvallisuutta parantavien muutosten nopeuttaminen

Karjaan tehtaalla saatiin menneen vuoden aikana 
lankarullien käsittely ratkaistu automatisoinnilla. 

Käytettävä automatisointitekniikka on 
tekstiiliteollisuudessa globaalisti ainutlaatuinen.

Mirkan kokonaisturvallisuusvision osa-alueet:
• Riskienhallinta        • Ympäristöturvallisuus
• Turvallisuusviestintä       • Pelastustoiminta
• Henkilöturvallisuus       • Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
• Tietoturvallisuus       • Työturvallisuus
• Toimitilaturvallisuus

Vuosien 2015-2016 aikana Mirkalla ei ole tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa tai 
ympäristömääräysten laiminlyöntiä, joka olisi johtanut sakkoihin tai sanktioihin.
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Sisäilman laadun automaattimittaus

Hyvälaatuinen ja terveellinen sisäilma 
on osa turvallista työympäristöä. Jepuan 
tehtaalla on vuoden 2016 aikana otettu 
käyttöön sisäilman laadun automaattimittaus 
ja mittaustulokset ovat reaaliajassa esillä 
tuotantohenkilökunnan nähtävissä. Myös 
tuotantoprosesseja kehitettäessä on investoitu 
erilaisiin ratkaisuihin, jotta prosessikaasut 
pysyvät prosessin sisällä eivätkä täten pääse 
vaikuttamaan sisäilman laatuun.

Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuus on noussut tärkeäksi  
aiheeksi työturvallisuuden lisäksi. Tämän  
vuoksi Karjaan tehtaalla järjestettiin vuonna  
2016 pilottina ympäristöturvallisuuskortti-
koulutus toimihenkilöille sekä tuotannon 
avainhenkilöille. Koulutus järjestettiin 
osallistavana koulutuksena, jossa 

CLEAN PRODUCTION

ryhmätöiden ja käytännön harjoitusten kautta 
opittiin uusia asioita yhdessä pohtien.

Kestäviä energiaratkaisuita

Vuonna 2016 Mirka saavutti tavoitteensa 
siirtyä fossiilisista polttoaineista ympäristö-
ystävällisimpiin vaihtoehtoihin. Suurin osa 
Jepuan tehtaan käyttämästä energiasta tulee 
tehdasalueen vieressä sijaitsevalta Advenin 
biovoimalaitokselta, joka käyttää Jepuan 
ja Oravaisten tehdasjätettä bioenergian 
tuottamiseen. 

Mirkan oma kaatopaikka on suljettu ja sen 
maisemointi tullaan aloittamaan vuonna 
2017. Tavoitteena on, että maisemointi on  
valmis vuonna 2018. Polttoprosessin tuhka-
jätteelle puolestaan etsitään parhaillaan 
aktiivisesti erilaisia käyttömahdollisuuksia. 
Poltettavaksi kelpaamaton ja vaaralliseksi 
luokiteltu tuotantojäte puolestaan käsitellään  

lakisääteisesti suomalaisen asiantuntija- 
yrityksen toimesta.

Menneen vuoden aikana Jepuan raskaspoltto- 
öljykattilat modifioitiin biokaasukäyttöön, 
joten osa energiasta tuotetaan tänä päivänä 
myös biokaasulla. Jepuan tehdasalueen 
lähettyvillä sijaitsevaan biokaasulaitokseen 
toimitetaan Mirkan keittiöjätteet. Laitokselta 
tuleva biokaasu toimitetaan Mirkan tehtaalle 
suoraan biokaasuputkistoa pitkin, mikä 
vähentää kuljetusliikennöinnin tarvetta ja 
ympäristön kuormitusta. Vuosina 2015-2016 
Mirkan biokaasun käyttö kasvoi noin 45 %. 

Vuoden 2016 aikana myös Oravaisten tehdas 
vaihtoi polttoöljyn pellettiin. Bioenergiaan 
siirtyminen on vähentänyt Mirkan 
hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Karjaan tehtaalla siirryttiin vuoden 2016 alussa  
nestekaasulla toimineen lämmitysjärjestelmän 

käytöstä kaupungin kaukolämpöverkkoon, 
johon energiaa tuotetaan puuhakkeesta. 
Lisäksi Karjaalla syntyy energiasäästöjä, kun 
osa tuotannon ja piha-alueen valaistuksesta 
hoidetaan led-valaisimilla. Led-valaistus 
ei ole ainoastaan ympäristöystävällisempi 
vaihtoehto vaan se luo myös paremman 
työvalaistuksen työpisteille. Tavoitteena on 
asteittain siirtyä led-valaistukseen kaikissa 
Mirkan tuotantolaitoksissa.

Sähkönkulutukselle Mirka on asettanut 
erillisen energiastrategian, jonka tavoitteena 
on löytää kestäviä energiaratkaisuja, jotka 
yhä enenevässä määrin hyödyntävät 
uusiutuvaa energiaa ja vihreää sähköä. 
Vuoden 2016 aikana Jepuan tehtaan  
sähkö kilpailutettiin, ja tehdas siirtyi  
20 kilovoltin jännitetasosta 110 kilovoltin 
jakelujärjestelmään, jotta sähkön saanti ja 
jatkuvuus pystyttäisiin varmistamaan myös 
tulevaisuudessa toiminnan kasvaessa.

Jepuan tehtaan käyttämä biokaasun osuus on kasvanut huomattavasti vuosien 2015-2016 aikana.
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Tuotteissamme ja pakkauksissamme käytettävät materiaalit

Pyrimme jatkuvasti löytämään vaihtoehtoisia pakkausmateriaaleja, jotta uusiutuvien materiaalien 
käyttö pystyttäisiin maksimoimaan. Myös pakkausvalinnat pyritään mahdollisuuksien mukaan 
aina optimoimaan. Lisäksi käytämme pakkaukset uudelleen aina, kun se on mahdollista. 
Käytämme esimerkiksi puiset kuormalavat uudelleen varastoissamme.

KÄYTETTYJÄ MATERIAALEJA

Kaikki materiaalit ja pakkaukset yhteensä 16678 tonnia

Uusiutumattomat materiaalit ja pakkaukset yhteensä 10655 tonnia

Uusiutumattomat pakkausmateriaalit 142 tonnia

Uusiutuvat tuotteissa olevat materiaalit 3741 tonnia

Uusiutuvat pakkausmateriaalit 2282 tonnia

CLEAN PRODUCTION

Selkämateriaali
5654 tonnia

Liima 4769 tonnia

Hiomajyvät 
2927 tonnia

1.4 % Stearaatti 225 tonnia
1.2 % Kiillotusaine 199 tonnia

2.9 % Työkalut ja koneet 481 tonnia

34 %

28.6 % 

17.6 %

14.4 %

Pakkausmateriaali
2423 tonnia
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CLEAN PRODUCTION

CLEAN PRODUCTION

Management approach — terveys, turvallisuus ja ympäristö 
Mirka on tehnyt järjestelmällistä ja määrätietoista työtä jo vuosien ajan ympäristö- 
vastuun, laadun, työterveyden ja turvallisuuden saralla. Nämä panostukset takaavat 
toimivat prosessit, joiden ansiosta voimme tarjota asiakkaille kestäviä ja laadukkaita 
ratkaisuja sekä varmistaa kannattava liiketoiminta.

OHSAS ja ISO sertifi ointien avulla 
voimme turvata sisäisten prosessien 
järjestelmällisen hallinnan ja kehityksen 
sekä varmistaa lainsäädännön vaati-
musten noudattamisen ja lakimuutosten 
ennakoinnin. Johtamisjärjestelmien 
avulla pystymme myös havaitsemaan 
työterveyteen, turvallisuuteen, 
laatuun ja ympäristöön liittyvät 
merkittävät tekijät sekä löytämään 

kestäviä ratkaisuja, mistä hyötyvät niin 
liiketoiminta kuin sidosryhmät.

Liiketoimintamme ja henkilökuntamme 
lisäksi työterveys, turvallisuus ja 
ympäristövastuun toimet vaikuttavat 
erityisesti alihankkijoihin, ulkopuoliseen 
työvoimaan ja raaka-ainetoimittajiin. 
Pyrimme tukemaan myös asiakkaitamme 
työhyvinvointi- ja ympäristökysymyksissä.

Ohjausjärjestelmät luovat 
läpinäkyvyyttä

Mirkan kaikissa tehdaslaitoksissa on 
käytössä sertifi oidut ohjausjärjestelmät; 
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä, ISO 
14001 ympäristöjohtamisen järjestelmä 
sekä OHSAS 18001 työterveyden ja 
työturvallisuuden johtamisjärjestelmä. 
Vuoden 2016 aikana järjestettiin 
laajamittainen henkilökunnan 

koulutusohjelma koskien ISO 9001 ja ISO 
14001 standardien uudistusta. Standardien 
uudistuksesta johtuen toteutettiin vuonna 
2016 myös mittava sisäinen auditointi. 
Mirkalla tehdään vuosittain osastokohtaiset 
riski- ja mahdollisuuskartoitukset, jotka 
pohjautuvat ohjausjärjestelmien 
asettamiin vaatimuksiin. 

Uudistettujen ohjausjärjestelmien myötä johdon rooli toimintaympäristön hallinnassa ja elinkaariajattelussa korostuu entisestään. 

Asiakas- 
tyytyväisyys

Henkilöstö
ja 

johtajuus

Johdon
katselmus

Jatkuva
parantaminen

Johto
Reklamaatiot 

ja sisäiset 
poikkeamat

Riskien ja 
mahdollisuuksien 

hallinta

Strategia ja 
liiketoiminnan

suunnittelu
Sisäiset ja 
ulkoiset

auditoinnit

”Johtamisjärjestelmien avulla pystymme 
havaitsemaan työterveyteen, turvallisuuteen, laatuun 

ja ympäristöön liittyvät merkittävät tekijät sekä 
löytämään kestäviä ratkaisuja, mistä hyötyvät 

niin liiketoiminta kuin sidosryhmät.”

Johan Palmroos, 
Laatupäällikkö
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Jäteveden käsittely

Jepuan tehtaan yhteydessä sijaitsee 
Mirkan oma jäteveden puhdistuslaitos. 
Jätevesilaitoksessa puhdistetaan kaikista 
Mirkan tehdaslaitoksista tulevat jätevedet 
ennen kuin ne päästetään viemäriverkostoon. 
Tuotantoprosesseja kehitettäessä on pyritty 
löytämään uusia pesutekniikoita, jotta 
prosessivesien kemiallisten pesuaineiden 
määrä pystyttäisiin minimoimaan.

[kg]

Kasvu liittyy jätevesivirtaan, ei kuormituksen kasvuun. 
Tuotannon jätevesivirta sisältyy lukuihin.

Tuotannon
vedenkulutus

Kunnallisen verkostoveden
kulutuksen kasvu vuonna 
2014-2016 johtuu 
tehtaittemme uusista ja 
muuttuneista prosesseista 
sekä tuotannon kasvusta.

POHJAVESI

TUOTANNON VEDENKULUTUS

VERKOSTOVESI

BOD7 = Biokemiallinen hapenkulutus
TSS = Kiintoaine [m3] 

[m3] 

MIRKA SUOMI (JEPUA + ORAVAINEN + KARJAA)

JÄTEVEDET 2013–2016

Sadevesi ja talousjätevesi eivät sisälly lukuihin.

Uusi jätevesilaitos
Pyrimme jatkuvasti parantamaan veden käyttöämme. 

Uusien tuotantolinjojen käynnistyessä olemme alkaneet rakentamaan uutta 
rinnakkaista jätevesilaitosta, minne puhdistuksessa eri pH-arvon vaativat prosessivedet 
toimitetaan erissä. Uusi jätevesilaitos tulee korvaamaan tällä hetkellä käytössä olevan 
haihdutusmenetelmän. 
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= SERTIFIOITUMSC 2005
MSH 2016

MAP 2016
MFR 2014

MIA 2015

MDE 2010

MTR 2016

MUS 2006

MIB 2014

MUK 
2007

Mirka Suomi Sales

MMX

MCA

MIN

MIR

MME

MBR

Mirka Oy

MSF – Mirka Suomi
MUS – Mirka USA
MAP – Mirka Aasia
MFR – Mirka Ranska
MBE – Mirka Belgia
MBR – Mirka Brasilia
MCA – Mirka Kanada
MIT – Mirka Italia
MIB – Mirka Espanja
MIN – Mirka Intia
MIR – Mirka Venäjä
MMX – Mirka Meksiko
MSC – Mirka Skandinaavia
MDE – Mirka Saksa
MSH – Mirka Kiina
MTR – Mirka Turkki
MUK – Mirka Englanti
MME – Mirka Lähi-itä

CLEAN PRODUCTION

Tytäryhtiöiden sertifi ointi

Suurin osa Mirkan tytäryhtiöistä on sertifi oitu ISO 9001 –standardin mukaisesti. Tavoitteena on, 
että vuonna 2018 kaikki tytäryhtiöt olisi sertifi oitu. Sertifi ointityö etenee suunnitelman mukaan 
ja vuonna 2016 sertifi oitiin tytäryhtiöt Kiinassa, Singaporessa ja Turkissa. Yhteiset ohjausjärjestelmät 
virtaviivaistavat toimintaa ja luovat yhtenäisiä 
käytäntöjä sekä vahvistavat liiketoiminnan 
luotettavuutta ja yhteistyön avoimuutta.
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TALTEENOTTO KAATOPAIKKAKIERRÄTYS

[tonnia]

CLEAN PRODUCTION
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KUINKA JÄTTEIDEN KÄSITTELYTAPA ON MÄÄRITETTY:
 
• Käsittelyn on hoitanut raportoiva organisaatio tai se on vahvistettu muuten.
• Jätehuoltosopimusten perusteella saadut tiedot.
• Jätehuoltoyrityksen kiintiötiedot.

Jätemäärät ja niiden käsittely
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Epäsuora ja suora energiankulutus Suomessa 2016
Esityksessä ei ole mukana Pietarsaaren tuotantoyksikkö eikä Belgian konvertointiyksikkö.
Energiankäyttö sisältyy kiinteistöjen vuokrakustannuksiin

[GJ]

Greenhouse Gas Emissions 

Epäsuora energiankulutus  [GJ] Suora energiankulutus [GJ]
Uusiutuva Sähkö 13888 Nestekaasu 43949
Uusiutumaton Sähkö 72375 Biokaasu 24026
Uusiutuva Lämmitys 9666  
Uusiutumaton Lämmitys 5159  
Uusiutuva Höyry 172949
Uusiutumaton Höyry 34116  
YHTEENSÄ 2016 > 308153 YHTEENSÄ 2016 > 67975

Kaasun ja öljyn käyttö on vähentynyt energiakumppaneittemme tuottaman bioenergian ja biokaasun 
käytön myötä. Tällä hetkellä 16 % sähköstämme tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Vuoden 2016 
raportti ei sisällä Suomen ulkopuolella toimivien varastojen energiankulutusta.

CLEAN PRODUCTION

UUSIUTUVA YHTEENSÄ 

UUSIUTUMATON YHTEENSÄ

GJ

GJ

220530

155599

Mirka on vähitellen siirtynyt kohti ympäristöystä- 
vällisempiä energiamuotoja: Jepuan tehtaalla on 
käytössä biokaasu ja bioenergia, Oravaisten tehtaalla 
pelletit ja Karjaalla hakkeella tuotettu kaukolämpö.

Energiankulutus energialähteen mukaan
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CLEAN PRODUCTION

MIRKAN
TUOTANTOLAITOKSET
(Ilman Pietarsaaren ja 
Belgian toimipisteitä)

MIRKA  TYTÄRYHTIÖT

 CO2 -EKVIVALENTTI 
19,126 TONNIA

Bioenergian käyttö pienensi Mirkan CO2 -päästöjä 1223 tonnilla vuonna 2016 (vrt. 2014),  
vaikka energiankulutus kasvoi 27%.

 CO2 -EKVIVALENTTI
1,555 TONNIA

Kasvihuonekaasupäästöt

Mittaamme kasvihuonekaasupäästöjämme
GHG-kasvihuonekaasuprotokollan (Greenhouse  
Gas Protocol) mukaisesti. GHG-inventaariomme 
sisältää suorat (Scope l) ja epäsuorat (Scope 2)  
päästöt. (www.ghgprotocol.org)

Hiilidioksidiekvivalenttimme perustuu 
olennaiseen suoraan ja epäsuoraan energian-  
kulutukseen. Siihen sisältyy tehtaiden, 

BIOENERGIAVOIMALA

toimitilojen ja yrityksen autojen energian- 
kulutus tuotantolaitoksissa, pääkonttoreissa 
ja sivutoimistoissa. Luku ei sisällä Pietarsaaren 
tehdasta eikä Belgian sivutoimistoa, joissa 
toimimme vuokratiloissa.

Tytäryhtiöiden osalta on ilmoitettu toimi- 
tilojen kulutus ja yrityksen autojen käyttö.

Jos olisimme vuonna 2016 käyttäneet fossiilisia polttoaineita bioenergian sijaan,  
CO2 -päästöt olisivat kasvaneet 2418,8 tonnilla.
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CLEAN PERFORMANCE

Mirkan taloudellinen toiminta perustuu 
avoimuuteen, rehellisyyteen, luotettavuuteen, 
kohtuuteen, oikeudenmukaisuuteen 
ja pitkäjänteisyyteen. Taloushallinnolle 
on luotu selkeä ja läpinäkyvä rakenne, 
jota tukee luotettava ja kattava 
raportointi. Talouden kehitystä 

”Hyvä taloudellinen suoriutumiskyky antaa vakaan pohjan 
sosiaaliselle ja taloudelliselle vastuullemme sekä ympäristö- 

vastuun toteutumiselle ja sen edelleen kehittämiselle. 
Tavoitteenamme on omavarainen toiminnan kestävä kehitys.”

Olav Hellman, 
Talousjohtaja
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Jaettu taloudellinen lisäarvo 210.47 miljoonaa euroa

Toimintakulut Työntekijöiden palkat
ja luontaisedut

Maksut
sijoittajille

Maksut
valtiolle

Investoinnit 
yhteisöön

Yritykseen jäänyt
taloudellinen lisäarvo

Tuotot 

seurataan ja analysoidaan säännöllisesti 
vuosibudjetin ja avainmittareiden avulla. 
Viime vuosina on panostettu erityisesti 
suoriutumiskykymittareiden ja toiminnan- 
ohjausjärjestelmän edelleen kehittämiseen. 
Kehitysinvestoinnit ovat mahdollistaneet 
entistä laajemman ja monipuolisemman 
informaation saatavuuden, mikä puolestaan 
tukee kannattavaa ja kestävää liiketoiminnan 
kehitystä.

Kannattava liiketoiminta 
takaa kestävän kehityksen

Mirka Oy on KWH yhtymään kuuluva itsenäinen kansainvälisesti kilpailukykyinen perheomisteinen 
konserni, jonka liiketoimintastrategian tavoitteena on taata vakaa kannattavuus pitkällä aikavälillä. 
Mirkan tavoitteena on omavarainen toiminnan kestävä kehitys, jonka mahdollistaa positiivisen 
tuloskehityksen ja vahvan soliditeetin luoma vakaa taloudellinen perusta. 

Viime vuosina olemme panostaneet myös 
sisäisten auditointien kehittämiseen, 
jotta voimme taata turvallisen ja kestävän 
liiketoiminnan myös tulevaisuudessa. 
Sisäisten auditointien järjestelmällinen 
kehittäminen on lisännyt myös 
henkilökunnan tietoisuutta asiassa.

Hyvä taloudellinen suoriutumiskyky antaa 
vakaan pohjan yrityksen sosiaaliselle 

vastuulle pitkällä aikavälillä. Mirka kantaa 
yhteiskunnallista vastuutaan kaikissa niissä 
maissa, missä se harjoittaa liiketoimintaa 
ja yrityksen velvoitteet yhteiskuntaa ja 
valtiota kohtaan täytetään aina paikallista 
lainsäädäntöä noudattaen. Lakisääteisen 
talousvastuun lisäksi tuemme paikallisia 
yhteisöjä yhteisöinvestointien muodossa. 
Erityisesti haluamme tukea lasten ja nuorten 
vapaa-ajantoimintaa edistävää työtä.

BILD EKONBILD EKON
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Mirkan ympäristösitoumukset 2014–2016 KULUT       KULUT 

Ympäristösuojelun tyyppi (euroina) 2014 2016

Jätteiden käsittely, päästöjen hallinta ja kunnostuskustannukset 1,025,508 1,156,466

Ennaltaehkäisy ja ympäristönhallinta 954,386 870,908

VÄLISUMMA 1,979,894 2,027,374

Ympäristösuojelun tyyppi SIJOITUKSET

Jätteiden käsittely, päästöjen hallinta,  

ennaltaehkäisy ja ympäristön hallinta yhteensä  3,030,257 3,126,333

Kulut ja sijoitukset YHTEENSÄ  5,010,151 5,153,707

CLEAN PERFORMANCE

Hyvä hallintomalli
 
Pyrimme jatkuvasti kehittämään yhteistyö-
tämme eri sidosryhmiemme kanssa sekä 
ylläpitämään hyvää eettistä tasoa kaikessa 
toiminnassamme. Tätä työtä tukee Mirkan 
hyvä hallintotapa sekä koko konsernin 
henkilökuntaa koskettava eettinen ohjeistus. 
Mirkan hyvä hallintotapa luo yhtenäisen 
kehyksen koko konsernin globaalille 
toiminnalle ja mahdollistaa täten avoimen  
ja luotettavan toiminnan paikallisesti.  
Hyvä hallintotapa käydään läpi ja päivitetään 
hallituksen toimesta säännöllisin aikavälein. 

Eettinen ohjeistus puolestaan opastaa 
työntekijöitämme toimimaan niin, ettei 
henkilökohtaisia velvoitteita ulkopuolisia 
kohtaan synny. Eettinen ohjeistus on osa 
uusien työtekijöiden perehdytysprosessia 
ja sen puitteissa järjestetään säännöllisiä 
koulutuksia koko henkilökunnalle.

Moderni teknologia-alusta

Kansainvälisen liiketoimintakentän kasvu on  
viime vuosina luonut tarpeen modernisoida  
Mirkan tietotekniikka-alustaa ja kommuni- 
kaatioteknologiaa. Vuoden 2016 aikana 
investoimme useisiin digitaalisiin työkaluihin, 
jotka nyt mahdollistavat tehokkaammat 
etäpalaverit ja sijainnista riippumattoman 
digitaalisen kommunikoinnin. Lisäksi olemme 
investoineet virtuaalipalvelimiin, mitkä 
ovat tuoneet energiasäästöjä, vähentäneet 
ympäristön kuormitusta sekä parantaneet 
tietoturvallisuuden tasoa.
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Tämä raportti on tuotettu yhteistyössä 
Ecobion kanssa, www.ecobio.fi 

Lisätietoja antaa:
Mirka Oy:n laatupäällikkö Johan Palmroos
johan.palmroos@mirka.com
Puh. +358 (0)20 760 2111

Lisätietoja GRI:stä osoitteessa:
www.globalreporting.org

Mirkan yhteiskuntavastuuraportti 2016 
on painettu ympäristömerkitylle 
pinnoittamattomalle paperille 
(joutsenmerkki) kasvipohjaisilla väreillä.

Raportointiperiaatteet

Mirka julkaisee yhteiskuntavastuuraporttinsa 
joka toinen vuosi. Käsillä oleva raportti 
koskettaa vuosien 2015-2016 yhteiskunta- 
vastuuta ja raportissa esitetyt tiedot on koottu 
kaikista Mirka Oy:n suorassa hallinnassa 
olevista yksiköistä, ellei toisin mainita. 
Yhteiskuntavastuuraportin lisäksi Mirka 
julkaisee osana KWH-yhtymä Oy:n vuosi- 
kertomusta oman vuosikatsauksensa sisältäen 
merkittävimmät taloudelliset tunnusluvut.

Mirkan yhteiskuntavastuuraportti on laadittu 
GRI standards 2016 ohjeistoa soveltaen 
(GRI-referenced report, lisätietoja katso 
Content index). Raportoitujen ja ohjeiston 
mukaisten aihe-alueiden ja indikaattoreiden 
valintaperusteena on ollut niiden liike-
toiminnallinen merkitys ja vaikutus sekä 

sidosryhmien odotukset ja tarpeet. Vuosien 
2013-2014 yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin 
kesäkuussa 2015 ja laadittiin GRI G3.1 
–raportointiohjeistoa soveltaen.

Raportoidut indikaattorit ja aihe-alueet antavat 
laajan ja luotettavan arviointipohjan sidos- 
ryhmillemme sekä läpinäkyvän kuvan Mirkan 
taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta sekä 
ympäristövastuusta. Haluamme esittää tietom-
me täydellisellä, selkeällä ja ymmärrettävällä 
tavalla. Tavoitteemme on antaa tasapuolinen 
kuva toiminnastamme sen sijaan, että 
tyytyisimme pelkästään myönteisen kehi-
tyksen esittämiseen. Olemme mahdollisuuksien 
mukaan raportoineet sekä nykyiset että 
aiempien kausien tiedot vertailua varten. 
Hallituksemme on hyväksynyt julkaisun ja 
vahvistanut esitettyjen tietojen oikeelli- 
suuden ja varmennettavuuden.
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SISÄLTÖINDEKSI
Kuvaus GRI-viite Sijainti Raportoimatta jätetyt kohdat

GRI 102: Yleinen perussisältö 2016

1. Organisaation taustakuvaus

Organisaation nimi 102-1 Tietoa Mirkasta s. 3

Toimialat, tuotemerkit, tuotteet ja palvelut 102-2 Tietoa Mirkasta s. 3, Globaali yritys s. 4

Pääkonttorin sijainti 102-3 Globaali yritys s. 4

Toimintojen maantieteellinen sijainti 102-4 Globaali yritys s. 4

Omistusrakenne ja yhtiömuoto 102-5 Tietoa Mirkasta s. 3 Globaali yritys s. 4

Muu markkina-alue 102-6 Globaali yritys s. 4

Organisaation toiminnan laajuus 102-7 Tietoa Mirkasta s. 3, Toimitusjohtajan katsaus s. 5, Organisaatiomme s. 8,  
Jaettu taloudellinen lisäarvo s. 23

Nettomyynti, varallisuuden jaottelu omaan ja vieraaseen 
pääomaan

Tietoja henkilöstöstä ja muista työntekijöistä 102-8 Mirkan henkilöstö s. 8 Henkilöstö työsopimuksen, sukupuolen ja alueen mukaan

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja sen toimitusketjussa 102-10 Globaali yritys s. 4, Optimoitu varastotoiminta s. 10

2. Strategia

Ylimmän johdon lausunto 102-14 Toimitusjohtajan katsaus s. 5

3. Liiketoiminnan eettisyys

Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit 102-16 Clean Commitments s. 3, The Mirka Way s. 6, Hyvä hallintomalli s. 24

4. Hallinto

Hallintorakenne 102-18 Globaali yritys s. 4, Organisaatiomme s. 6

5. Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmät 102-40 Merkittävimmät sidosryhmät s. 11

Sidosryhmien määrittely ja valinta 102-42 Merkittävimmät sidosryhmät s. 11

6. Raportointikäytäntö

Konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt 102-45 Globaali yritys s. 4

Raportin sisällön ja aiherajausten määrittely 102-46 Raportointiperiaatteet s. 25

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa 102-48 Ei poikkeavia tietoja

Muutokset raportoinnissa 102-49 Raportointiperiaatteet s. 25

Raportointijakso 102-50 Raportointiperiaatteet s. 25

Edellisen raportin päiväys 102-51 Raportointiperiaatteet s. 25

Raportin julkaisutiheys 102-52 Raportointiperiaatteet s. 25

Yhteystiedot raporttia koskevia kyselyjä varten 102-53 Raportointiperiaatteet s. 25

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus 102-54 Raportointiperiaatteet s. 25

GRI-sisältöindeksi 102-55 Sisältöindeksi s. 26
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SISÄLTÖINDEKSI
Kuvaus GRI-viite Sijainti Raportoimatta jätetyt kohdat

GRI 201: Taloudellinen suorituskyky 2016

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 201-1 Jaettu taloudellinen lisäarvo s. 23

GRI 204: Hankintakäytännöt 2016

Paikallisilta toimittajilta tehtyjen ostojen osuus 204-1 Tuemme paikallisia toimittajia s. 10

GRI 205: Korruption vastainen työ

Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä 205-2 Sidosryhmäyhteistyö s. 11 Kategorisointi alueen ja henkilöstöryhmän mukaan

Vahvistetut korruptiotapaukset ja toteutetut toimenpiteet 205-3 Sidosryhmäyhteistyö s. 11

GRI 301: Materiaalit 2016

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan 301-1 Tuotteissamme ja pakkauksissamme käytettävät materiaalit s. 17 Ei sisällä välillisiä prosessimateriaaleja

GRI 302: Energia 2016

Energiankulutus organisaation sisällä 302-1 Energiankulutus s. 21

GRI 303: Vesi 2016

Vedenotto lähteittäin 303-1 Tuotannon vedenkulutus s. 19

GRI 305: Päästöt 2016

Suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt 305-1 Kasvihuonekaasupäästöt s. 22

GRI 306: Jätevedet ja jätteet 2016

Päästöt vesistöön päästölajeittain ja kohteen mukaan 306-1 Tuotannon jätevesi s. 19

Jätteiden kokonaismäärä lajeittain ja käsittelytavan mukaan 306-2 Tuotannon jätevesi s. 19

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja -investoinnit tyypeittäin Mirkan oma 
indikaattori Mirkan ympäristösitoumukset s. 24

GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen 2016

Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättäminen 307-1 Mirkan kokonaisturvallisuusvisio s. 15

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus 2016

Tapaturmatyypit ja -taajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät,  
poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset 403-2 Mirkan työtapaturmataajuus s. 14

Ammattitautien (ODR), menetettyjen työpäivien (LDR) ja poissaolojen (AR) prosentti-  
osuutta ei ole raportoitu. Tapaturmataajuutta ei ole jaoteltu sukupuolen tai alueen mukaan. 
Ensiaputasoisia tapaturmia ei ole huomioitu tapaturmataajuudessa (IR).

GRI 404: Koulutus 2016

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden 404-1 Henkilöstökoulutus s. 9

Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään 
säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja 404-3 Kehityskeskustelut s. 9

GRI 103: Johtamistapa 2016

Taloudellista suorituskykyä, hankintakäytäntöjä ja korruption  
vastaista työtä koskeva johtamistapa 103-1, 103-2, 103-3 Clean Performance s. 23-24

Johtamistapa – materiaalit, energia, vesi, päästöt, jätevedet, jätteet ja  
ympäristövaatimusten noudattaminen 103-1, 103-2, 103-3 Management approach – terveys, turvallisuus ja ympäristö s. 18

Johtamistapa – työterveys ja -turvallisuus sekä koulutus 103-1, 103-2, 103-3 Success Driven by People s. 9-8, Clean Production s. 14-16, 
Management approach – terveys, turvallisuus ja ympäristö s. 18
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