Asiakkaiden menestys
Toimimme systemaattisesti: meillä on
pitkän aikavälin taloudellinen strategia
ja keskitymme kestävään kehitykseen.
Päätettyämme, mitä pitää tehdä,
teemme sen oikein.
Asiakkaan suorituskyvyn, terveyden ja turvallisuuden ehdoilla
Asiakkaidemme liiketoiminnan
menestys on avain oman yrityksemme menestykselle. Suunnittelemalla
tuotteita ja palveluja, jotka parantavat asiakkaiden suorituskykyä,
terveyttä ja turvallisuutta heidän
työpaikallaan, pystymme saavuttamaan taloudelliset suorituskykytavoitteemme.

Kannattava liiketoiminta takaa
kestävän kehityksen
Mirka Oy on osa KWH-yhtymää. Se on
riippumaton, kansainvälisesti kilpailukykyinen perheyhtymä, jonka liiketoimintastrategian tavoite on varmistaa
toiminnan pitkäaikainen kannattavuus. Mirkan tavoite on omavarainen
ja kestävä toimintamme kehittäminen.
Kasvun takeena on yrityksen tuloksiin
ja vakavaraisuuteen perustuva vakaa
taloudellinen perusta.
Hyvä hallintotapa
Pyrimme jatkuvasti parantamaan
työskentelyämme eri sidosryhmien
kanssa ja säilyttämään korkeat eettiset

normit kaikessa toiminnassamme. Tätä
työtä tukee Mirkan hyvä hallintotapa
ja eettiset ohjeet kaikille yhtymän
työntekijöille. Mirkan hyvä hallintotapa luo yhtenäisen raamin koko
yhtymän maailmanlaajuiselle toiminnalle, mikä mahdollistaa avoimen ja
luotettavan paikallisen toiminnan.
Hallitus tarkastelee ja uudistaa hyvän
hallintotavan materiaaleja säännöllisesti. Lisäksi yrityksen eettiset ohjeet
opastavat työntekijöitämme työskentelemään tavoilla, jotka eivät luo henkilökohtaisia velvoitteita ulkopuolisille.
Nämä eettiset ohjeet ovat osa uusien
työntekijöiden perehdytysprosessia, ja
koulutuksia järjestetään säännöllisesti.
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Puhdas suorituskyky

Mirkan omat mittarit
Mirkan ympäristösitoumukset 2016–2018

Kulut

Ympäristösuojelun tyyppi (euroina)
Jätteiden käsittely, päästöjen hallinta ja kunnostuskustannukset
Ennaltaehkäisy ja ympäristönhallinta
Välisumma

2016

2018

1 156 466

1 989 347

870 908

647 828

2 072 374

2 637 175

Sijoitukset
Ympäristösuojelun tyyppi

2016

2018

ennaltaehkäisy ja ympäristönhallinta

3 126 333

4 212 613

Kulut ja sijoitukset yhteensä

5 153 707

6 849 788

Yhdistetty jätteiden käsittely, päästöjen hallinta,

Hyvä taloudellinen suorituskyky toimii vakaana perustana sosiaaliselle ja taloudelliselle
vastuullisuudellemme sekä ympäristövastuullisuutemme toteuttamiselle ja jatkokehitykselle. Tavoitteemme on omavarainen ja kestävä toimintamme kehittäminen.
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luontaisedut

Maksut
val�olle
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