
Tietoja Mirkasta

Mirka Oy on kansainvälinen yritys 
ja osa suomalaista perheomisteista 
KWH -yhtymää. Mirkan liiketoiminta- 
idea on tarjota maailman johtavia 
ratkaisuja pintakäsittelyyn ja tark-
kuushiontaan. Liiketoimintamme 
painopiste on asiakkaiden tarpeissa.

Jatkuvat parannukset toimintoihimme, 
asiantuntemuksemme ja työmme asiak-
kaidemme kanssa auttavat meitä tarjoa-
maan räätälöityjä järjestelmiä ja kattavia 
kaupallisia ratkaisuja. Niiden tukena on 
laaja valikoima teknisesti ensiluokkaisia 
hioma- ja kiillotustuotteita sekä innova-
tiivisesti suunniteltuja koneita.
 

Mirkan tuotannosta noin 97 % menee 
vientiin ja sen tuotteita myydään 
yli 100 maassa. Mirkan liiketoiminta  
on keskittynyt auto-, puuntyöstö- ja 
veneteollisuuteen. Mirkan tyypillisiä 
asiakkaita ovat puutuotteiden valmis-
tajat, autokorjaamot sekä ajoneuvo- 
valmistajat ja ajoneuvoteollisuuden 
alihankkijat. Mirkan tuotteet ja palvelut 
palvelevat myös rakennus- ja remont- 
tialaa sekä komposiittiteollisuutta.  
Lisäksi Mirka tuottaa innovatiivisia 
tuotteita hienomekaaniseen teollisuu-
teen, kuten mikroviimeistelyyn, voima-
linjoihin, teollisuusteloihin, kuluttaja- 
elektroniikkaan ja lasihiontaan.

Olemme jo yli 75 vuoden ajan rai-
vanneet tietä teknisille läpimurroille 
pintakäsittelyalalla ja asiantuntemuk-
semme muuttaa toimialaa edelleen. 
Noudatamme yrityksemme arvoja 
olemalla vastuullisia, sitoutuneita, 
innovatiivisia ja arvostavia. Tarjoamme 
asiakkaillemme kestäviä ratkaisuja, 
joissa huomioidaan niin talous,  
terveys, teknologia kuin ympäristökin.

Puhtaat sitoumuksemme

Olemme keränneet talous-, ympäristö- ja sosiaaliset ohjelmamme ja -saavutuksemme kestävän kehityksen  
periaateohjelmaamme (www.mirka.com/sustainability). Näissä aihepiireissä erittelemme läpinäkyvästi  
yrityksemme kestävän kehityksen eettisen mallin ja sen suorituskykymittarit. 

Visio, strategia ja toimintaperiaatteet

Visio

Strategia

Missiomme

Yhtiön toimintaperiaate

Arvomme

Liiketoimintasektorit
ART, puuntyöstö, kuljetus, teollisuus, hienomekaaninen teollisuus

 Kilpailuedut – Onnistumisemme  
kannalta kriittiset tekijät

Kilpailuheikkoudet

Hallintajärjestelmät – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Yrityskulttuurimme – The Mirka Way Puhtaat sitoumuksemme



Yhdistysten jäsenyydet

EPTA
F.E.P.A.
IEC
Kemianteollisuus r.y
Kotel r.y.
Marklines Co
Nollis-foorumi
Nykarleby Företagare r.f.
SESKO
Suomalaisen Työn Liitto
Suomen Laatuyhdistys
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y.
Veromaksajain Keskusliitto r.y.
Västra Nylands Handelskammare
Österbottens Handelskammare

Hyvä hallintotapa

Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
työskentelyämme eri sidosryhmien 
kanssa ja säilyttämään korkeat eet-
tiset normit kaikessa toiminnassam-
me. Tätä työtä tukee Mirkan hyvä 
hallintotapa ja eettiset ohjeet kai-
kille yhtymän työntekijöille. Mirkan 
hyvä hallintotapa luo yhtenäisen 
raamin koko yhtymän maailmanlaa-
juiselle toiminnalle, mikä mahdollis-
taa avoimen ja luotettavan paikalli-
sen toiminnan. Hallitus tarkastelee 
ja uudistaa hyvän hallintotavan 
materiaaleja säännöllisesti. Lisäksi 
yrityksen eettiset ohjeet opastavat 
työntekijöitämme työskentelemään 
tavoilla, jotka eivät luo henkilökoh-
taisia velvoitteita ulkopuolisille. 
Nämä eettiset ohjeet ovat osa 
uusien työntekijöiden perehdytys-
prosessia, ja koulutuksia järjestetään 
säännöllisesti.

Merkittävät sidosryhmät

Sidosryhmämme määritetään sen 
perusteella, miten liiketoimintam-
me vaikuttaa niihin ja miten niiden 
toiminta vaikuttaa liiketoimintamme 
kehitykseen. Mirkan tärkeimmät 

sidosryhmät ovat asiakkaat, omista-
jat, työntekijät, tavarantoimittajat ja 
palvelutoimittajat.

Sidosryhmävuorovaikutus

Uskomme kestävään ja rehelliseen 
sidosryhmävuorovaikutukseen, ja 
tavoitteemme on käydä jatkuvaa ja 
aktiivista vuoropuhelua kumppa-
niemme kanssa. 

Sidosryhmävuorovaikutuksessa 
hyödynnämme ERP- (yritysresurs-
sisuunnittelu) ja CRM (asiakassuh-
teiden hallinta) -järjestelmiämme. 
CRM-järjestelmämme mahdollistaa 
asiakaslähtöisen lähestymistavan, 
jossa myyntitoiminta ja myyntisuun-
nittelu tehdään järjestelmän avulla. 
Se helpottaa asiakassuhteiden 
kehittämistä ja nopeaa reagointia 
asiakkaiden tarpeisiin. Myyntitoimin-
tamme systemaattinen suunnittelu 
optimoi matkustamisemme, mikä 
auttaa ympäristövaikutuksemme 
pienentämisessä.

CRM-järjestelmällä on myös keskei-
nen rooli laadunhallinnassa. Järjestel-
män avulla pystymme käsittelemään 
järjestelmällisesti kaikkia laatuun, 
ympäristöön ja työsuojeluun liittyviä 
ongelmia sekä ottamaan asiakkaam-
me mukaan kehitysprosessiin, kun 
kehitämme esimerkiksi uusia tuottei-
ta ja ratkaisuja.

Digitaaliset järjestelmät mahdollis-
tavat myös paperin vähentämisen 
toimistotyössä. Esimerkiksi Mirkan 
intranetillä on tässä tärkeä rooli. Sen 
kautta henkilökunta saa kaikki tiedot 
ja ohjeet digitaalisessa muodossa, 
sijaitsipa työasema missä tahansa.

Tytäryhtiöiden sertifioinnit 
Useimmilla Mirkan tytäryhtiöistä on 
ISO 9001 -sertifiointi. Tavoitteemme 

on saada kaikki tytäryhtiöt sertifioi-
duksi vuoteen 2020 mennessä.

Korruption vastainen työ 

Vuonna 2018 kaikille uusille työnte-
kijöille Suomessa annettiin koulutus-
ta korruption vastainen työssä. 

Raportointijakson aikana emme saa-
neet yhtään ilmoitusta korruptiosta, 
jossa henkilökuntamme tai liiketoi-
mintamme olisi ollut osallisena.

Työehtosopimukset 
Sata prosenttia työntekijöistämme 
on työehtosopimusten piirissä. Seu-
raamme työnantajana Kemianteol-
lisuus ry:n työehtosopimuksia, jotka 
on tehty ammattiliittojen Pro, YTN ja 
Teollisuusliitto kanssa. Pro:lla, YTN:llä 
ja Teollisuusliitolla on omat edusta-
jansa työnantajan ja henkilökunnan 
välisissä neuvotteluissa.

Syrjinnän kielto

Raportointijakson aikana emme saa-
neet yhtään ilmoitusta syrjinnästä.

Lapsityövoima

Tavarantoimittajien tarkastuksissa 
Mirka tarkistaa aina työhönoton 
alaikärajan välttääkseen lapsityövoi-
man käytön. 
 


