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Suomi, Naiset 54 %

Tytäryh�öt, Naiset 79 %

Sisältö:   Yleiset        Ympäristötuo�eet     Talous

KESTÄVYYS LUKUINA

Kestävyys yleises�
Avoin vies�ntä ja henkilökuntamme kuuntelu ovat tärkeitä, jo�a 
yritys voi kasvaa menestyksekkääs�. Me Mirkalla haluamme 
henkilökuntamme mukaan toimintamme suunni�eluun.

TOIMITUSJOHTAJAN
YLEISKATSAUS

TYÖNTEKIJÄT

Keräsimme tähän kestävyysrapor�in taloudelliset, ympäristönsuojelulliset 
ja sosiaaliset ohjelmamme ja saavutuksemme.

232

139 506

565
Työntekijät Suomessa, Yhteensä 796

Työntekijät tytäryh�öissä, Yhteensä 645

TYÖNTEKIJÄT NAISET/MIEHET 2018

Suomi, Miehet 53 %

Tytäryh�öt, Miehet 79 %

Suomi, Naiset 32 h

Suomi, Miehet 30 h

Tytäryh�öt, Naiset 16 h

Tytäryh�öt, Miehet 20 h

TYÖVOIMAN HENKILÖSTÖKOULUTUSTUNNIT/
HENKILÖ/VUOSI

MIRKAN TYÖTAPATURMATAAJUUS (IR) SUOMESSA 2000–2018

TYÖNTEKIJÄARVIOINNIT JA 
KEHITYSKESKUSTELUT VUONNA 2018

PAIKALLISTEN TOIMITTAJIEN TUKI 2018 (SUOMI)

Pietarsaari 6,3%
Vaasa ja Mustasaari 4,6%
Vöyri 4,7%
Uusikaarlepyy 3,8%
Kokkola 1,6%

Pedersöre
Raasepori
Kauhava
Luoto
Kruunupyy 1,5%

Käytämme paikallisia 
toimi�ajia aina, kun 
se on mahdollista.

VASTUULLISUUS ON OSA MIRKAN 
IDENTITEETTIÄ JA LUONNOLLINEN 
OSA LIIKETOIMINTOJAMME. 

Mirkan liiketoimintastrategian tavoi�eena 
on pitkäaikainen kanna�ava kasvu, 
jonka avulla pystymme varmistamaan 
myös kestävän kehityksen. 

Kun markkinat globalisoituvat, 
vastuullisuuden tärkeys kasvaa. 
Erityisen huoma�avaa on se, e�ä 
työympäristön ja työsuojelun näkö-
kulmat sekä ympäristövastuullisuuden 
merkityksellisyys korostuvat aina vain 
enemmän kaikessa yhteistyössä sidos-
ryhmien jäsenten kanssa. Haluamme 
käsitellä yritysvastuuta ennakoivas� 
ja ero�ua alallamme kestävän 
kehityksen edelläkävijänä.

Viime vuosina olemme panostaneet 
etenkin työterveyden ja -turvallisuuden 
jatkokehitykseen. Tavoi�eemme on 
nolla työpaikkaonne�omuu�a 
kaikissa yksiköissämme.

Haluamme myös osallistua asiakkait-
temme työympäristöjen kehi�ämiseen 
tarjoamalla innova�ivisia ja ka�avia 
pölyämä�ömiä hiontaratkaisuja 
ja ergonomises� muotoiltuja 
hiomakoneita. 

Pyrimme myös parantamaan jatkuvas� 
ympäristövastuullisuu�amme siirtymällä 
en�stä ympäristöystävällisempiin 
energiamuotoihin ja raaka-aineisiin. 
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yhteisöä kohden vuonna 2018 
(< 100 km neljästä 
valmistuslaitoksestamme 
Suomessa) 
22,5% kokonaiskuluista



VEDEN KÄYTTÖ 
2018: 75 266 (m3)

TUOTANTOVEDEN KÄYTTÖ 
(MAAILMANLAAJUISESTI, m3)

Verkostovesi

Pohjavesi
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ENERGIAN KÄYTTÖ 2018
255 470 (GJ) Uusiutuvia
202 288 (GJ) Uusiutuma�omia

MATERIAALIEN KÄYTTÖ 2018
8 276 (Tonnia) Uusiutuvia
6 198 (Tonnia) Uusiutuma�omia

JÄTEVESI 2018
17 187 (m3)

TUOTANTOJÄTE 2018
6 028 TONNIA

HIILIDIOKSIIDI (CO2) 2018: 
21 987 TONNIA 

JÄTEVESI (maailmanlaajuises�, m3)
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Vaaraton
3 915 Tonnia

Vaarallinen
2 275 Tonnia

VAARALLINEN/
VAARATON 
JÄTE 2018

Talteeno�o
5 494 Tonnia

Kaatopaikka
305 tonnia

Kierrätys
229 Tonnia TUOTNTOJÄTE 
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Talteen-
o�o

Kaato-
paikka

Kierrätys
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JÄTEMÄÄRÄT JA NIIDEN KÄSITTELY 
(maailmanlaajuises�, tonnia)

Tausta-
materiaali
33,9%

Metalli
0,3%

Liima
23,1%

Hioma-aine
17,4%

Pakkaus-
materiaalit
21,0%

Steara� 1,3%
Kiillotusaine 1,4%

 Työkalut ja          
koneet 1,5%

Ympäristökestävyys

Uusiutuvia               Uusiutuma�omia

SÄHKÖN KÄYTTÖ (GJ)
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TONNIA CO2 TYÖSUHDEAUTOISTA 2018
(ekvivalen�)
Suomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Tytäryh�öt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 170

2017      2018

Me Mirkalla pyrimme jatkuvas� parantamaan 
ympäristövastuullisuu�amme siirtymällä en�stä 
ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin ja raaka-aineisiin.
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BOD7 (biokemiallinen hapenkulutus)
TSS (poiste�u kiinteä jäte yhteensä)

6 198 Tonnia 
Uusiutuma�omat 
Materiaalit 
ja Pakkaukset

171 Tonnia 
Uusiutuma�omat 
Pakkausmateriaalit

4 659 Tonnia
Uusiutuvat Tuo�eissa 
olevat Materiaalit

3 617 Tonnia
Uusiutuvat Pakkaus-
materiaalit
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Jepua
Adven (biopol�oaine)  . . . .7 071  . .6 395
Propaanikaasu  . . . . . . . . . .2 821  . .3 192
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . .5 036  . .5 033
Oravainen
Adven-öljy  . . . . . . . . . . . . . . . 43  . . . 104
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . .1 122  . .1 349
Karjaa
Propaanikaasu  . . . . . . . . . . . 615  . . . 777
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529  . . . 604
Pietarsaari
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961  . . . 982
Belgia
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 109
Cafro
Sähkö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 286
                                               18 893   19 673

HIILIDIOKSIDI, TONNIA 
(CO2)

ENERGIANKÄYTTÖ 
ENERGIANLÄHDETTÄ KOHDEN 2018  (GJ)

Uusiutuva sähkö  
29 817

Uusiutuva lämpö  
19 577

Nestekaasu
43 949

Biokaasu
24 026

Uusiutuva 
höyry 169 803

Uusiutumaton 
sähkö 
85 306

Uusiutumaton 
lämpö 7 699

Uusiutumaton 
höyry 41 669

Epäsuora 
energiankäy�ö 

308 153 GJ

67 975
GJ

Suora energiankäy�ö

MATERIAALIEN 
KÄYTTÖ



Kanna�ava liiketoiminta 
takaa kestävän kehityksen
Hyvä taloudellinen suoritus-
kyky toimii vakaana perustana 
sosiaaliselle ja taloudelliselle 
vastuullisuudellemme sekä 
ympäristövastuullisuutemme 
toteu�amiselle ja jatko-
kehitykselle. Tavoi�eemme 
on omavarainen ja kestävä 
toimintamme kehi�äminen.

LUOTU TALOUDELLINEN LISÄARVO VUONNA  2018

Tuotot

Toimintakulut

Maksut pääomi�ajille
Investoinnit yhteisöön

Työntekijöiden palkat ja 
luontaisedut

Maksut 
val�olle



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. 
 



Tunnetuimmat tavaramerkkimme

Tunnetuimmat tavaramerkkimme ovat 
Abranet®, Autonet®, Abralon®, Mirka®  
DEOS, Mirka® DEROS, Mirka® LEROS,  
Mirka Iridium®, Mirka Novastar™, Gold, 
Mirlon Total®, Polarshine®, myMirka®, 
Q.Silver®, Net by Mirka ja Dust-free sanding

Maailmanlaajuinen Mirka

Kaikki Mirkan tytäryhtiöt, tuotantolaitokset ja 
myyntitoimistot ovat täysin Mirka Oy:n omistuksessa. 
Mirkan 17. tytäryhtiö Cafro MCF (Italia) perustettiin 
kesäkuussa 2017. Cafro on johtava timantti- ja CBN-
laikkojen sekä PCD- ja PCBN-työkalujen tuottaja. 
Kahdeksastoista tytäryhtiö, Opglabbeekissä toimiva 
Mirka Belgium Logistics perustettiin tammikuussa 2018 
varastotoimintaa varten.

Mirka Brasil Ltda. (Brasilia)
Mirka Belgium Logistics (Belgia)
Mirka Canada Inc (Kanada)
Mirka Trading Shanghai Co., Ltd. (Kiina)
Mirka France Sarl (Ranska)
Mirka GmbH (Saksa)
Mirka (UK) Ltd (Yhdistynyt kuningaskunta)
Mirka India Pvt Ltd (Intia)
Mirka Italy s.r.l. (Italia), Cafro MCF (Italia)
KWH Mirka Mexicana, S.A. de C.V. (Meksiko)
Mirka Rus LLC (Venäjä)
Mirka Scandinavia AB (Skandinavia)
Mirka Asia Pacific Pte Ltd (Singapore)
KWH Mirka Ibérica S.A.U. (Espanja)
Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi (Turkki)
Mirka USA Inc. (Yhdysvallat)
Mirka Middle East FZCO (Arabiemiirikunnat)

TytäryhtiötMyyntitoimistot 
Belgia, Norja, Tanska ja Viro

Muu markkina-alue

Emoyhtiö Oy KWH-yhtymä AB Vaasa, Suomi
Päätoimisto Mirka Oy Jepua, Suomi
Tuotantolaitokset
Suomi (Jepua, Oravainen, Karjaa ja Pietarsaari)
Belgia (Opglabbeek)
Cafro MCF (Italia)

Maailmanlaajuinen Mirka



Stefan Sjöberg, toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan yleiskatsaus

Pitkäaikainen kestävä kehitys on 
aina ollut tärkeä ja luonnollinen osa 
Mirkan liiketoimintaa alusta loppuun. 
Se on oleellinen osa Mirkan visiota: 
olla asiakkaiden ja kiinnostuneiden 
osapuolten näkemyksen mukaan 
kaikkein vastuullisin yritys. Tämä 
kestävän toiminnan visio näkyy puh-
taussitoumuksissamme. Pyrimme siis 
pitämään toimintamme ja valmistus-
laitostemme ympäristövaikutuksen 
mahdollisimman pienenä ja pyrimme 
varmistamaan, että tuotteidemme 
käyttäminen parantaa loppukäyttäjien 
terveyttä ja ergonomiaa.

Ympäristön suhteen tavoitteemme  
on kehittää ympäristöystävällisiä  
tuotantoprosesseja ja käyttää kes- 
täviä raaka-aineita. Hyvä esimerkki 
jälkimmäisestä ovat vesipohjaiset 
kiillotusaineemme, jotka ovat pa- 
rempia käyttäjille ja ympäristölle  
kuin liuotinainepohjaiset aineet.

Periaatteemme on hankkia raaka- 
aineet, komponentit ja palvelut 
lähialueelta, kun se on mahdollista, ja 
teemme tavarantoimittajien tarkastuk-
sen ja hyväksynnän erittäin huolel-
lisesti. Toimintamme on vain niin 
kestävää kuin koko verkostomme.

Mirkan Suomen tehtaat sijaitse-
vat maaseudulla, ja investoimme 
jatkuvasti runsaasti maailmanluokan 
laitoksiimme. Olemme ylpeitä osaami-
sestamme ja tekniikastamme, ja sen 
lisäksi tunnemme ylpeyttä tavasta, 
jolla osallistumme suoraan ja välillisesti 
maaseudun pitämiseen elinvoimaisena 
ja kukoistavana.

Asiakkaidemme peruskivinä toimivat 
luonnollisesti pölyttömät hiontaratkai-
summe ja ergonomiset työkalumme. 
Viime vuosina myMirka®-sovellus on 
täydentänyt niitä. Sovelluksen kautta 
käyttäjä voi seurata esimerkiksi tärinä- 

altistusta ja nostaa työsuojelun ja ergo-
nomian sen avulla seuraavalle tasolle.

Työsuojelu ja ergonomia koskevat 
luonnollisesti myös työntekijöitämme 
täällä Mirkalla. Viime vuosien aikana 
olemme investoineet huomattavasti 
työsuojeluun ja ergonomiaan esimer-
kiksi parantamalla valaistusta toimi-
paikoissamme. Nolla työtapaturmaa 
-periaatteemme on ohjastanut meitä 
jo vuosien ajan parantamaan jatku-
vasti yrityksemme työturvallisuutta ja 
hyvinvointia kohti maailmanluokkaa. 

Näistä aiheista ja monista muista on 
lisätietoja tässä kestävyysraportissa. 
Kaiken kaikkiaan meistä tuntuu, että 
noudatamme visiotamme olla alamme 
vastuullisin yritys. Olemme ylpeitä saa-
vutuksestamme, mutta suhtaudumme 
nöyrästi tulevaisuuden haasteeseen 
luoda kestävämpi maailma. Olemme 
sitoutuneet tekemään oman osamme!



The Mirka Way ja organisaatiomme

The Mirka Way ja organisaatiomme

Yrityskulttuurimme

Me Mirkalla ymmärrämme, että jokaisella työllä on omat erikois- 

vaatimuksensa, ja teemme sen vuoksi tiivistä yhteistyötä asiak- 

kaidemme kanssa pystyäksemme toimittamaan heille juuri 

heidän tarpeitaan vastaavia, yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja.

Saatuaan selkeän käsityksen yksittäisen asiakkaan tarpeista 

asiakastukiasiantuntijamme suosittelevat korkealaatuisia 

tuotteita, prosesseja ja koulutusta, jotka varmistavat täydel-

lisen tuloksen 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 hyvin vastuullisena yrityksenä, joka edistää innovointia 

liiketoimintamme ydinsektoreilla.”

Missiomme

”Haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden 
parempiin suorituksiin.”

Arvomme

Vastuullisuus
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.

MIRKA OY HALLITUS

Puheenjohtaja:  
Oy KWH-yhtymä AB:n konsernijohtaja

4 sidosryhmien jäsentä
1 riippumaton jäsen

Yrityksemme Mirka Oy

Emoyhtiö Oy KWH-yhtymä AB

MIRKA OYJOHTORYHMÄ 

Toimitusjohtaja
T&K-johtaja

Talousjohtaja
Tuotantojohtaja

Markkinointijohtaja
Myyntijohtaja, pintakäsittely

Myyntijohtaja, hienomekaaninen 
teollisuus

Toiminnanjohtaja

ULKOISET TILINTARKASTAJAT 
tytäryhtiöihin nimittää  

Mirka Oy

TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSET

Puheenjohtaja:  
Mirka Oy:n myyntijohtaja

Mirka Oy:n toimitusjohtaja
Mirka Oy:n talousjohtaja

Tytäryhtiön toimitusjohtaja
Aluejohtaja

Kaikki 18 tytäryhtiötämme ovat 
kokonaan Mirka Oy:n omistuksessa.

Organisaatiomme

Mirkan pitkäaikainen konsernistrategia 
toimii perustana yhtymän kattavalle 
liiketoimintasuunnitelmalle, joka 
laaditaan vuosittain Mirkan johtoryhmän 
ja hallituksen hyväksyttäväksi. Kaikki 
liiketoiminta- ja tehdasyksiköt osallistuvat 
liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. 
Osastotason tavoitteet asetetaan 
liiketoimintasuunnitelman perusteella. 
Emoyhtiö Mirka Oy:n johtoryhmässä on  
yksi työntekijöiden edustaja.

18 tytäryhtiötä



Henkilöstöpäällikkö Ulla Kauppi. 

Henkilöstölähtöinen menestys

Success driven by people  
– Tavoitteena hyvinvoiva ja tyytyväinen työntekijä

- Mirka haluaa tarjota työntekijöilleen 
mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa, 
toteaa Mirka Finlandin henkilöstöpääl-
likkö Ulla Kauppi. – Monipuolisen kou-
lutustarjonnan avulla henkilöstömme 
voi kehittää osaamistaan, minkä lisäksi 
reippaalla ja positiivisella asenteella, 
ahkeruudella ja hyvällä otteella työn-
tekoon, mirkalainen voi edetä urallaan 
ja saada uusia haasteita.
Mirkan henkilöstöpolitiikka pyrkii 
monin tavoin lisäämään henkilöstön 
hyvinvointia. Esimerkiksi työntekijöi-

den ergonomiaan panostetaan niin 
konttoreissa kuin tuotannossakin, 
minkä lisäksi vapaa-ajalle tarjotaan 
monia mahdollisuuksia liikuntaharras-
tuksiin ja kulttuurikokemuksiin. Mah-
dollisiin epäkohtiin puututaan ripeästi 
ja ongelmatilanteet pyritään ratkaise-
maan kaikkia osapuolia tyydyttävällä 
tavalla. Työntekijöille tarjotaan hyvät 
välineet työntekoon ja työpaikalla 
viihtyvyyteen satsataan.
- Henkilöstöstä huolehtiminen on  
osa vastuunkantoa, toteaa Ulla.  

Hyvinvoiva henkilöstö ei ole itses-
täänselvyys, ja sen eteen on tehtävä 
määrätietoista työtä. Tavoitteenamme 
on edelleen parantaa henkilöstön 
tyytyväisyyttä ja pitää huoli siitä, että 
Mirkan maine hyvänä työnantajana 
jatkuu ja kehittyy edelleen.



Puhtaasti ja taloudellisesti biokaasulla

Continous improvement manager 
Staffan Stenvall on ajanut biokaasu-
käyttöisellä Volkswagen Touranilla nyt 
kolme vuotta, ja hänellä on pelkästään 
positiivista sanottavaa. – Biokaasu on 
ehdottomasti tätä päivää, hän sanoo. 
Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva 
liikenteen polttoaine ja helpoin tapa 
vähentää liikenteen hiilidioksidipääs-
töjä jopa 85 %. Biokaasun tuotantoon 
liittyy keskeisesti kiertotalous, sillä 
biokaasua tuotetaan muun muassa 
maatalouden, teollisuuden ja kotitalo-
uksien biojätteestä. Kiertotaloudessa 
toisen jäte on toisen raaka-ainetta. 
– Biokaasuauto on paitsi ympäristö-, 
myös kukkaroystävällinen kulkuneuvo. 
Säästämme vuositasolla 1000-1200€ 
polttoaine- ja verokustannuksissa 
verrattuna dieseliin.
Kaasuautojen suosio Suomessa on 
kasvanut vauhdilla. Vuonna 2018 
kaasukäyttöisten henkilöautojen rekis-
teröinnit lähes tuplaantuivat edelliseen 

vuoteen verrattuna. Tällä hetkellä 
Suomen teillä kulkee noin 6700  
kaasukäyttöistä ajoneuvoa.
Kaasuautojen tankkausverkosto 
laajenee huimasti. Etelä-Suomen 
osalta verkosto alkaa olla jo katta-
va, mutta pohjoisempaakin alkaa 
löytyä yhä enemmän asemia. Mirkan 
Jepuan yksikön kupeessa on Jeppo 
Biogas, missä tankkaaminen onnistuu 
helposti. Biokaasuauton etu on, että 
moottorille kelpaa polttoaineeksi myös 
tavallinen bensiini, mikäli polttoaine 
sattuu loppumaan tankkausverkoston 
ulkopuolella.
- Verrattuna sähköautoon, biokaasu- 
auto on ympäristöystävällisempi, 
toteaa Staffan. Sähköauton valmistami-
nen ja sähkön tuottaminen aiheuttavat 
merkittävän määrän hiilidioksidipäästöjä, 
kun taas biokaasun päästöt ovat huo-
mattavasti pienemmät. Lisäksi bio-  
kaasun hiilidioksidipäästöt ovat osa 
luonnollista hiilikiertoa, toisin kuin 

folliilisten polttoaineiden.
Ainoa kaasuautojen haittapuoli, 
jonka Staffan pystyy nimeämään, on 
rajallinen mallivalikoima. Onneksi yhä 
useammat automerkit tuovat mark-
kinoille kaasuautoja, ja bensiiniauton 
konvertointi biokaasulla toimivaksi on 
myös melko yksinkertaista. Tällä  
hetkellä Audilla, Volkswagenilla, 
Skodalla, Seatilla, Opelilla, Fiatilla ja 
Mercedeksellä on tehdasvalmiteisena 
Biokaasuautoja. Näiden kohdalla auton 
tunnistaa kaasuautoksi käytännössä 
vain siitä, että siinä on kaksi tankkimit-
taria. Stenvallin perheessä painotetaan 
muutenkin ympäristöä säästäviä valin-
toja, kuten kierrätystä ja kompostointia. 
Käyttöveden lämmitykseen löytyy 
katolta aurinkopaneelit. 
– Myös seuraava autoni on ehdotto-
masti biokaasuauto, toteaa Staffan.  
– Biokaasuauto on itsestäänselvä 
valinta, mikäli haluaa pienentää  
oman liikkumisensa hiilijalanjälkeä.

Staffan Stenvall, Continuous Improvement Manager.



Varastomestari Jarmo Saviaro.

Pyöräilystä puhtia päivään

Jarmo Saviaro pyöräilee kahden ja 
puolen kilometrin matkan töihin 
säällä kuin säällä.
– Jos ajaisin autolla, olisi huomatta-
vasti väsyneempi, hän toteaa.
– Hyppään mieluummin pyörään 
päälle, kuin starttailen autoa 25 
asteen pakkasella. Pyöräily tuo myös 
muita hyötyjä, onhan se verratonta 
kuntoliikuntaa, joka ei juurikaan kuor-
mita niveliä. Jarmo kertoo joutuneen-
sa luopumaan juoksuharrastuksesta 
polvikipujen vuoksi, mutta pyöräily  
ei käy polvien päälle.

Mirka kannustaa työntekijöitään 
aktiiviseen elämään, mitä pyöräily 
tukee erinomaisesti. Varsin liikkuvais-
ta porukkaa meillä onkin, kesäisin 

pyöräparkki onkin yleensä täynnä. 
Jarmon työmatkat taittuvat nykyään 
Trekin hybridipyörällä, ja pyöräteli-
neessä näkyy monenlaista menopeliä 
yksivaihteisista peruspyöristä moder-
neihin maantiepyöriin.
Työmatkapyöräily vaatii Jarmon  
mukaan oikeanlaiset varusteet. 
Pyörän on oltava kunnossa, ja lisäksi 
vaatteet ja kengät on oltava tarkoi-
tuksenmukaiset. Talvella valot edessä 
ja takana ovat todella tärkeät. Aina voi 
pyöräillä, kunhan varustus on oikea! 
Tärkeintä kuintekin on oikea asenne, 
mukavuudenhaluiselle työmatkapyö-
räily vuoden ympäri ei sovi. Jarmo 
muistuttaa kuitenkin, että työmatka-
pyöräily ei ole mistään pois, mutta se 
tuo paljon terveys- ja muita hyötyjä.

Jarmo ei tunnustaudu datanörtiksi, 
eikä hän pidä kirjaa pyöräilykilomet-
reistä. Pyöräily on hyvä tapa siirtyä 
paikasta toiseen, mikä riittää hänelle 
motivaationlähteeksi. Polttoainetta 
lienee joka tapauksessa säästynyt 
vuosien mittaan huomattava määrä, 
ja sitä kautta pyöräily tuo myös hen-
kilökohtaisia säästöjä. Vuosia sitten, 
kun Jarmo aloitti työmatkapyöräilyn, 
autoilun ympäristövaikutuksista ei  
vielä puhunut kukaan, eivätkä ym-
päristösyyt painaneet hänelläkään 
vaakakupissa. Nyt, kun ympäristö- 
asiat ovat yhä tärkeämpiä, on  
mukava huomata, että työmatka- 
pyöräily on hyväksi paitsi polkijalle, 
myös ympäristölle!

Mirka kannustaa 
työntekijöitään aktiiviseen 

elämään, mitä pyöräily 
tukee erinomaisesti.



Kokoaikaisille työntekijöille 
annetut edut, joita ei anneta tilapäi-
sille tai osa-aikaisille työntekijöille.
Kokoaikaisten työntekijöiden etuja: 

1) henkivakuutus 
2) työkyvyttömyys- ja invaliditeetti-

korvaus
3) työterveydenhuolto
4) lisäeläke
5) vanhempainvapaa, myös 1–4

päivää, kun lapsi sairastaa. 
6) Ateriatuki (lounas) 50 %

työpäivinä ruokaloissamme
7) liikuntakupongit ja hieronta
8) muut kertaluontoiset edut

Vähimmäisilmoitusaika  
muutoksista toimintaan 
Työntekijöille ja heidän edustajil- 
leen ilmoitetaan tyypillisesti ennen 
merkittäviä toiminnan muutoksia, 
jotka voivat vaikuttaa heihin huo-
mattavasti. Mirkalla ilmoitusaika  
on 2 viikkoa. 

Työsuojelun hallintajärjestelmä
Turvallisuustoimikunta kokoontuu  
4 kertaa vuodessa. Turvallisuustoimi- 
kunnan jäsenet:

- työsuojelupäällikkö
- henkilöstöpäällikkö
- tuotannonohjauksen edustajat 
(yksikönjohtajat)
- työsuojeluedustajat (henkilökunta, 
kaikki yksiköt)
- työterveydenhuollon edustajat 
(kaikki yksiköt).

Turvallisuustoimikunnalla on muodolli-
nen ohjelma ja se seuraa eri toimenpi-
teiden toteutusta. 

Työntekijöiden osanotto, konsul-
tointi ja viestintä työsuojelussa
Kaikki työntekijät (100 %), joiden työtä 
tai työpaikkaa organisaatio hallitsee ja 
joilla on edustus muodollisissa johdon 
ja työntekijöiden yhteisissä työsuoje-
lutoimikunnissa.

Niiden työntekijöiden prosentti- 
osuus, joiden kanssa käydään sään-
nöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja
Henkilökunta arvostaa kovin kehi-
tys- ja urakehitystilaisuuksia. Jokainen 
pääsee keskustelemaan näistä asioista 
esimiehensä kanssa ainakin kerran 
vuodessa. Esimiehiä on ohjeistettu näi-
den keskustelujen johtamisessa. Tällä 
hetkellä meillä ei ole järjestelmää, jolla 
seurattaisiin tuotantopuolen kehitys-
keskusteluihin osallistuneiden työnteki-
jöiden lukumäärää. Toimihenkilöillä on 
vuosittainen kehityskeskustelu, koska 
he ovat sitoutuneet henkilökohtaisiin 
tavoitteisiin ja vuosibonukseen. Tuotan-
topuolen palkkausmallimme perustuu 
pätevyyksiin ja niiden kehittämiseen. 

Syrjimistapahtumat ja korjaavat 
toimenpiteet
Tämän jakson aikana emme saaneet 
yhtään ilmoitusta syrjinnästä.

Uudet työntekijät ja työn- 
tekijöiden vaihtuvuus (2018)

Ikä

18–24 20

25–29 11

30–34 15

35–39 11

40–44 15

45–49 6

50–55 7

55–60 1

60*

86

Henkilöstö (2018)

Henkilöstö (Suomi) 796
Vanhempainvapaalla olevat työntekijät 59
Vanhempainvapaalla olevat työntekijät (naiset) 12
Vanhempainvapaalla olevat työntekijät (miehet) 47
Raportointijakson aikana vanhempainvapaan loputtua töihin 
palanneet työntekijät (naiset) 2

Raportointijakson aikana vanhempainvapaan loputtua töihin 
palanneet työntekijät (miehet) 43

Edelleen vanhempainvapaalla olevat työntekijät (naiset) 8
Edelleen vanhempainvapaalla olevat työntekijät (miehet)

Henkilöstötilastot



Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

2014 2016 2018

Koulutustunnit [h] Naiset Miehet Koulutustunnit [h] Naiset Miehet Koulutustunnit [h] Naiset Miehet

Johtajat

624 2068

Johtajat

1242 3100

Johtajat

1307 3264

Toimihenkilöt 1308 1788 Toimihenkilöt 1714 4450 Toimihenkilöt 1805 4686

Teollisuus- 
työntekijät 1867 5241

Teollisuus- 
työntekijät 2454 5850

Teollisuus- 
työntekijät 2584 6160

 Toimihenkilöt (DC) Toimihenkilöt (DC) 7697

 Johtajat (DC) Johtajat (DC) 2451

MSF yhteensä [h] 12895 MSF yhteensä [h] 18810 MSF yhteensä [h] 19806

DC yhteensä [h] 8781 DC yhteensä [h] 10148

Yht. 27591 Yht. 29554

2014 2016 2018

Keskimääräiset tunnit 
sukupuolittain [h]

Keskimääräiset tunnit 
sukupuolittain [h]

Keskimääräiset tunnit 
sukupuolittain [h]

MSF naiset 21 MSF naiset 30 MSF naiset 32

MSF miehet 19 MSF miehet 28 MSF miehet 30

DC naiset 18 DC naiset 16

DC miehet 20 DC miehet 20

Keskimääräiset tunnit 
työntekijäryhmittäin [h]

Keskimääräiset tunnit 
työntekijäryhmittäin [h]

Keskimääräiset tunnit 
työntekijäryhmittäin [h]

Johtajat 38 Johtajat 62 Johtajat 65

Toimihenkilöt 29 Toimihenkilöt 57 Toimihenkilöt 60

Teollisuustyöntekijät 14 Teollisuustyöntekijät 17 Teollisuustyöntekijät 18

Toimihenkilöt (DC) 11

Johtajat (DC) 6

Henkilöstötilastot



Puhdas proaktiivisuus

Puhdas proaktiivisuus

Tuotteidemme ympäristöjalanjäljen pienentäminen 

Etsimme ennakoivia keinoja, joilla 
voimme pienentää tuotteidemme 
ympäristöjalanjälkeä. Emme käytä 
SVHC-luettelon (Substances of Very 
High Concern) kemikaaleja ja toimin-
tamme on täysin REACH-asetuksen 
(kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus) mukaista.

Kestävä innovointi

Pidämme kestävää innovointia sekä 
järkevänä että kannattavana. Seuraa-
vassa muutamia esimerkkejä saavu-
tuksistamme: - uusien matalaenergia- 

tekniikkojen kehittäminen – tämä 
vähentää pinnoitettujen hiomatuot-
teidemme valmistamiseen tarvittavan 
energian määrää.
- vaihtaminen raskasmetallittomaan 
väriaineeseen – tämä vähentää raskas-
metallien määrää tuotteissamme.
- parannukset jätehartsin käsittelyyn 
– tämä varmistaa henkilöstömme työ-
suojelun ja pienentää hävittämiseen 
liittyviä vaaroja.
- uuden katalyysitekniikan innovointi 
– tämä tehostaa lämpötuotantolinjo-
jemme toimintaa ja vähentää tuottei-
demme valmistusenergian kulutusta.
- tehokkaampien kuljetusreittien 

suunnittelu – tämä pienentää hiilija-
lanjälkeämme.

Jotta säilytämme asemamme alan 
edelläkävijänä ja pystymme jatkos-
sakin tarjoamaan asiakkaillemme 
innovatiivisia ja laadukkaita hion-
tatuotteita, tuotekehitys on tärkeä 
osa toimintaamme. Tuotekehityksen 
tavoite on luoda kattavia ratkaisuja, 
jotka ratkaisevat asiakkaan jokapäi-
väiset haasteet ja lisäksi vastaavat 
myös työsuojelun ja työympäristön 
huolenaiheisiin.



 Mirkan sähkötyökalut ovat olleet ympäris-
tönsuojelulakien ja -määräysten vaatimus-
tenmukaisuuden etulinjassa jo vuosien 
ajan, mutta tilanne kiihtyi vuonna 2016, kun 
sähkötyökaluyksikköön perustettiin erilli-
nen vaatimustenmukaisuuteen keskittyvä 
tiimi. Tiimin tärkein tavoite on varmistaa, 
että Mirkan sähkötyökalujen ympäristövai-
kutus on mahdollisimman pieni.

On myös jatkuvasti selvempää, että asiak-
kaiden ympäristötietoisuus on lisäänty-
nyt, sillä yritykseltä pyydetään jatkuvasti 
tiheämmin vaatimustenmukaisuustodis-
tuksia ja asiakirjoja.  

”Esimerkiksi Saksan markkinoilla on keski-
tytty monien vuosien ajan kierrätykseen, 
ja sieltä tulee usein kyselyjä Mirka-hioma-
koneiden kierrätettävyydestä”, selittää 
vaatimustenmukaisuuspäällikkö Annika 
Stenmark.

Aina kun tuotteesta paljastuu epäilys, että se ei 
olekaan vaatimusten mukainen, kyseinen tuote 
lähetetään testattavaksi ulkopuoliseen riippu-
mattomaan laboratorioon. Lisäksi tuotannossa 
käytettyjä komponentteja, niiden toimitusket-
jua ja muita osa-alueita auditoidaan jatkuvas-
ti sisäisesti, jotta mikään elektroniikkaosa ei 
varmasti sisällä konfliktialueiden mineraaleja.

Viisi EU-direktiiviä ohjaa työkalujen  
kehitystä ja valmistusta:

• vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen 
(RoHS)
• konedirektiivi (MD)
• radiolaitedirektiivi (RED)
• kemikaalien rekisteröinti, arviointi
ja lupamenettely (REACH)
• sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE).

Näiden lisäksi tuotteisiin liittyy tuotekohtaisia 
standardeja. Vaatimustenmukaisuus ilmoi-
tetaan kaikkien koneiden käyttöohjeessa. 
Tämä on pakollista, jotta Mirka-hiomakoneet 
saisivat CE-merkinnän.

Pieni ympäristövaikutus Mirkan sähkötyökaluilla

Digitaaliset työkalut parantavat työympäristön terveellisyyttä

Työsuojeluvalvonta helpottui selvästi 
myMirka®-sovelluksen julkaisun myötä. 
Sillä voi seurata tärinätasoa ja tärinäaltis-
tusta, jolloin voidaan ehkäistä esimerkiksi 
valkosormisuutta. 

Kun sähkökäyttöinen Mirka-hiomakone 
yhdistetään sovellukseen Bluetooth*-yh-
teydellä, käyttäjä voi seurata tärinätasoja 
reaaliaikaisesti ja pitkällä aikavälillä**. 

Sovelluksen myMirka Dashboard näyttää 
myMirka-sovelluksesta kerätyt tärinätulok-
set visuaalisesti. Sen avulla onkin helppo 
seurata ja analysoida työoloja sekä paran-
taa ergonomiaa merkittävästi.

Tärinän lisäksi sovellus pystyy seuraamaan 
hionnan aikaista energiankulutusta, 
kuormitusta ja nopeutta. Sovelluksessa 
on myös ominaisuus, joka seuraa koneen 

moottorin ja voimanvälityksen tilaa: jos 
mikään näistä osoittaa ylikuumenemisen 
merkkejä, kone siirtyy automaattisesti 
turvatilaan. Tämä pidentää työkalun  
käyttöikää ja pienentää hiilijalanjälkeä.

*Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

**Jotkin toiminnot voi ostaa sovelluksesta.



Mirka® CEROS lanseerattiin kymmenen 
vuotta sitten mullistamaan maailmaa. 
Lähtökohtana suunnittelussa oli kehittää 
yhtä kevyt, pieni ja tehokas sähköhioma-
kone kuin silloin huomattavasti yleisem-
mät paineilmatyökalut. Tämä edellytti 
uuden harjattoman moottoriteknologan 
käyttöönottoa sekä hyvää yhteistyötä 
loppuasiakkaan sekä muotoilutoimiston 
kanssa. Lopputulos on historiaa, CEROS, 
sekä siitä jatkokehitetty Mirka® DEROS, 
ovat edelleen maailman parhaita sähkö-
käyttöisiä epäkeskohiomakoneita, joita 
moni on yrittänyt kopioida pääsemättä 
läheskään yhtä hyvään lopputulokseen, 
kertoo Power Tools -yksikön Unit Manager 
Veli-Pekka Västi.

Siirtyminen paineilmatyökaluista sähkö-
käyttöisiin säästää huomattavasti energiaa. 
Esimerkiksi Mirka DEROS:n kohdalla tämä 
tarkoittaa jopa 90% pienempää sähkön-
kulutusta kuin vastaava paineilmakone. 
Suuntaus on yhä enemmän kohti sähkö- 
ja akkukäyttöisiä laitteita, ja Mirka on 

aktiivisesti kehittämässä uusia ratkaisuja 
paineilmakoneiden korvaamiseksi mm. 
autotehtaissa.

Uuden työkalun suunnitteluprosessi läh-
tee asiakkaan tarpeesta jossa ergonomia 
on tärkeä osa-alue. Tuotetta testataan en-
sin sisäisesti, mutta myös loppuasiakkaat 
ovat erottamaton osa suunnittelutyötä. 
He ovat aktiivisesti mukana prototyyppien 
testaamisessa, ja heiltä on saatu korvaa-
matonta palautetta tuotteen kehittämisek-
si kohti täydellisyyttä. Valmiista tuotteista 
ei ole ergonomian osalta saatu kuin 
positiivista palautetta!

Chief Engineer Caj Nordström on 
ollut Mirkan työkalujen tuotekehityksen 
suunnannäyttäjä, ja hänen tinkimätön 
asenteensa tuotteen ergonomiaan ja 
balanssiin on jalkautunut uusillekin 
suunnittelijoille. Suunnittelijoita motivoi 
hyvinvoiva loppukäyttäjä, joka saa tehdä 
töitä mahdollisimman hyvillä työkaluilla. 
Sen lisäksi, että Mirkan sähkötyökalut ovat 

keveitä, niiden värinän vähentämiseen on 
panostettu. Lisäksi päivittäistä värinäaltis-
tusta voidaan mitata MyMirka -sovelluksen 
avulla. Myös pölyttömyys on tärkeä osa 
tuotteiden ergonomiaa, loppukäyttäjät 
saavat tehdä töitä hengittämättä pölyä 
keuhkoihinsa. Kaikki nämä tekijät yhdessä 
tekevät työnteosta Mirkan työkaluilla 
huomattavasti miellyttävämpää, ja samalla 
sairaspoissaolotkin vähenevät.

Keväällä 2018 lanseerattu Mirka® LEROS on 
kevyin markkinoilla oleva varsihiomakone. 
Tuote on otettu erittäin hyvin vastaan,  
Veli-Pekka Västi kertoo. Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä paitsi sen keveyteen ja 
hyvään balanssiin, myös miellyttävään 
käyttöön oskiloivan ja joustavasti liikkuvan 
pään ansiosta. - Asiakkaan auttaminen 
motivoi minua. On hienoa olla kehittä-
mässä uusia uniikkeja tuotteita, jotka 
tekevät loppukäyttäjän elämästä hieman 
helpompaa ja terveempää, toteaa  
Veli-Pekka lopuksi.

Ergonomia edellä

Power Tools -yksikön johtaja Veli-Pekka Västi.



Kestävät hioma-aineet

Hans Hede, tuotekehitysinsinööri 

Kestävät hioma-aineet

Kun tavoitteena on täydellinen 
pintaviimeistely, tulokseen ei ole 
koskaan tyytyväinen. Sitä haluaa aina 
kehittää ja parantaa. Tämä ajattelutapa 
on Mirkan kehitys- ja tutkimustiimin 
ytimessä: jäsenet uurtavat jatkuvasti 
uusia uria ja kehittävät uusia ratkaisuja 
etsiessään rajoja sille, mitä hioma- 
aineelta, hiomakoneelta tai kiillotus- 
aineelta voi odottaa.

Yksi esimerkki tavoista, joilla Mirka 
näyttää tietä, on Abranetin keksimi-
nen. Mullistimme hiomisen yhdellä 
nerokkaalla idealla, käyttämällä hioma- 
aineena paperin sijaan verkkoa.

Tavoitteemme Mirkassa on luoda 
kestäviä hioma-aineita, jotka tuottavat 

täydellisen pintaviimeistelyn sekä 
suojaavat käyttäjän terveyttä ja ympä-
ristöä, olipa kyse valmistusprosessista 
tai käyttötilanteesta. Hioma-aineem-
me tehostavat työskentelyä, sillä 
pölyttömät ratkaisut säästävät aikaa 
sekä hionnassa että jälkisiivouksessa. 
Säästät rahaa, vettä ja myös ympä-
ristöä, kun hiontaprosessi tuottaa 
vähemmän jätettä.

Olemme edenneet pitkälle ja tuotteem-
me ovat asettaneet uusia normeja, mutta 
The Mirka Way -toimintatavassa on kyse 
jatkuvasta kehityksestä ja pysyttelystä 
askeleen verran edellä. Jatkuva kamp-
pailumme ympäristön puolesta on tapa, 
jolla pystymme tekemään hioma-aineis-
tamme aina vain kestävämpiä. 

Tässä on tuotekehitysinsinööri Hans 
Hede, lempinimeltään Pukka, joka on 
tuonut meille mullistavan Abranetin, 
Abralonin ja Mirlonin. 

”Hioma-aineiden kestävyyttä voi 
kehittää jatkuvasti. Ne voivat tuottaa 
vähemmän hukkaa, käyttää parem-
pia raaka-aineita, ympäristöystä-
vällisempiä kemikaaleja ja niin pois 
päin. Kaiken tämän voi tehdä, mutta 
hioma-aine on siitä huolimatta kulu-
tustuote, jonka käyttöikä on erittäin 
lyhyt. Työstän parhaillaan ideaa, jolla 
pidennetään hioma-aineen käyttöikää 
uuden tekniikan avulla.”



Vaatimustenmukaisuuspäällikkö Maria Sundqvist.

Vesipohjaiset kiillotusaineet
– Parempi vaihtoehto niin sinulle kuin ympäristöllekin

Jokainen Mirkan tuottama kiillotus-
aine on vesipohjainen. Istuimme 
selvittämään syitä vaatimustenmukai-
suuspäällikkö Maria Sundqvistilta, 
joka kehittää hioma-aineemme. 

”Jokainen yhdeksästä tuottamastamme 
kiillotusaineesta on vesipohjainen. Se 
on sitoumuksemme kestävään kehi-
tykseen. Liuotusainepohjaiset tuotteet 
saattavat olla tehokkaita lyhyellä aika-
välillä, mutta ne aiheuttavat enemmän 
vahinkoa ja haittaa niin käyttäjälle kuin 
ympäristöllekin.” Mirkan kiillotusaine-
tuotanto on Pietarsaaressa. 

”Teemme tiivistä yhteistyötä tuotan-
totiimin kanssa, ja pidämme kestävän 
kehityksen aina mielessämme, kun 
kehitämme uusia kiillotusaineita”, 
Maria kertoo. 

Mirkan kiillotusainetuotejohtaja Kim 
Rönnholm huomauttaa että asiak-
kaille on erittäin tärkeää, että Mirka 
tuottaa vesipohjaisia kiillotusaineita. 

”Muissa kuin vesipohjaisissa aineissa on 
kauhea löyhkä. Hiomiseen tarvitaan 
suojanaamaria. Vesipohjaiset kiillotusai-
neemme ovat erittäin käyttäjäystävällisiä.” 

”Liuotinpohjaisella kiillotusaineella 
on myös helpompi huijata ja piilottaa 
virheitä. Liuotinpohjainen kiillotus-
aine antaa nopeita tuloksia, mutta 
ne kuluvat nopeasti ja pinta pitää 
käsitellä pian uudelleen”, Kim selittää. 
”Vesipohjaisilla kiillotusaineilla kiillotus 
on hieman työläämpää, mutta tulos 
on parempi ja pitkäkestoisempi.” 



Vahva suhde perustuu luottamukseen  
ja molemminpuoliseen hyötyyn

Pidämme itseämme toimittajiemme, 
asiakkaidemme ja työntekijöidem-
me kumppanina. Puhdas kumppani 
tarkoittaa luottamukseen ja molem-
minpuoliseen hyötyyn perustuvien 
vahvojen suhteiden kehittämistä. Se 
tarkoittaa myös rehellisyyden, loukkaa-
mattomuuden ja yhteistyön edistämis-
tä kaksisuuntaisen viestinnän avulla.

Asiakaskumppanuudet

Olemme asiakkaillemme sekä toimit-

taja että kumppani. Toimitamme heille 
tuotteita, palveluja ja ratkaisuja ja 
saamme heiltä palautetta ja mahdolli-
suuden jatkaa liiketoimintaamme.

Toimittajakumppanuudet

Uskomme pitkäaikaisten, rehellisten 
kumppanuuksien kehittämiseen täs-
mällisten, luotettavien ja turvallisten 
toimittajien kanssa. Tavoitteemme on 
vähentää sekä oman että toimittaji-
emme liiketoiminnan riskejä.

Kestävä ja aito yhteistyö sidosryhmi-
emme kanssa perustuu jatkuvaan ja 
aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien 
kumppanien kanssa. Sen avulla 
pystymme reagoimaan nopeasti ja 
tehokkaasti asiakkaidemme uusiin 
tarpeisiin.

Puhdas kumppani

Puhdas kumppani



Mirkan lasihiontaratkaisut – Parempia ympäristölle  
samalla, kun ne säästävät aikaa ja rahaa

Vuonna 2018 Mirka France järjesti kou-
lutuksen Mont Blancin tiimille vuoren 
huipulla 3 842 metrin korkeudessa. 
Mirka toimitti tehokkaan, kestävän ja ta-
loudellisen huoltoratkaisun; naarmuun-
tuneiden lasipaneelien vaihtaminen 
olisi edellyttänyt helikopterikuljetusta, 
joten vaihtamisen sijaan tiimi hioisi ja 
kiillottaisi lasipaneelit paikan päällä. 

Tavoite oli hioa ”Askeleen tyhjyyteen” 
eli Aiguille du Midi -lasisillan lasit. Se 
on 8 mm:n paksuista suojalasia. Lasien 
vaihtaminen on erittäin monimutkais-
ta, joten Compagnie du Mont Blanc 
suosi lasin hiomista ja kiillottamista, 
kun turistiliikenteen aiheuttamat naar-
mut piti poistaa. Hanke oli haastava. 
Mirka Francen myyntimies Christophe 
Pichon ja teknikko Nicolas Vermorel 
kertovat siitä meille.

”3 842 metrin korkeudessa on vaikeaa 
nähdä. Happea on vähän, korkeus-
taudin vaara on todellinen ja lasin 
kylmyys teki tehtävästä vaikean.”

Lopputulos oli kuitenkin upea. Asiakas 
oli iloinen, koska hänen ei tarvinnut 
kuljettaa uusia laseja huipulle. Myös 
aikaa ja rahaa säästyi merkittäviä 
määriä, sillä helikopterin vuokra on 12 
000 €/tunti.

Sekä Christophe Pichon että Nicolas 
Vermorel ovat samaa mieltä siitä, että 
kokemus oli ainutlaatuinen.
”Ylhäällä oli taianomaista!”

Puhdas kumppani



Mirka Belgium (MBL)

Mirka Belgiumilla on aurinkopanee-
lit katolla, ja siellä ollaan sitouduttu 
vahvasti lajitteluun ja kierrätettävissä 
olevan jätteen (kuten pahvi, kutiste-
muovi ja lavankiinnitysnauhat) laajaan 
kierrättämiseen. He ovat löytäneet 
myös tapoja vähentää sähkönkulutusta 
esimerkiksi asentamalla LED-valaistuk-
sen ja uuden sukupolven akkulaturit 
varastoon.  

 
Laitosjohtaja Richard Tattum selittää: 
”Alensimme sähkönkulutusta asen-
tamalla vastikään LED-valaistuksen ja 
vähensimme rakennuksen talvilämmi-
tyksen kaasunkulutusta ja asentamalla 
uuden lämmönsäätöjärjestelmän. 
Pyrimme myös minimoimaan tilauksis-
sa käytetyn pakkausmateriaalin määrää 
’vähennä, käytä uudelleen, kierrätä’ 
-ajattelun mukaisesti. 

Vuonna 2018 käynnistimme varas-
tossa paperittoman noudon, mikä 
säästää valtavasti paperia. Otimme 
myös käyttöön uudenlaisia laatikoita, 
pehmustekasseja ja paperiteippiä 
pienille tilauksille, jotta pakkaustem-
me uudelleenkäyttö tai kierrätys käy 
vaivatta myös asiakkailtamme.”

”Kestävä kehitys on juurtunut osaksi liiketoimintaamme”

Kestävä kehitys globaalisti Mirkan ytimessä

Me Mirkassa pyrimme olemaan 
yhä energiatehokkaampia kaikissa 
prosesseissa käyttämällä uusiutuvam-
pia energiavaroja. Toimimme näin 
taistellaksemme ilmastonmuutosta 
vastaan ja pienentääksemme ympäris-
töjalanjälkeämme. Kestävä kehitys on 
osa ”The Mirka Way” -ajattelua, ja se 
on mukana kaikilla liiketoiminta-alueil-
lamme ja tytäryhtiöissämme.
 Kaksi vuotta sitten kolme Mirkan ty-

täryhtiötä käytti uusiutuvista lähteistä 
saatua sähköä – nyt niitä on kuusi, ja 
yksi niistä on Mirka USA.

”Me Mirka UK:ssa uskomme, että 
saamme aikaan myönteistä muutos-
ta suurtekojen lisäksi myös pienillä 
muutoksilla, kuten vaihtamalla kaikki 
toimistolamppujemme tai lansee-
raamalla työmatkapyöräilyohjelman. 
Kestävä kehitys on juurtunut osaksi lii-

ketoimintaamme”, selittää Mirka UK:n 
markkinointijohtaja Jennifer Marshall. 

Toisen esimerkin selkeästä sitoutu-

misestamme tarjoaa Mirka Brazil, 
joka käyttää yritysautoissa biopolt-
toainetta. Olemme keränneet tähän 
muita hienoja esimerkkejä siitä, miten 
Mirkan tytäryhtiöt eri puolilla maail-
maa tekevät oman osansa paremman 
energiatehokkuuden hyväksi. 

Puhdas kumppani



Cafro MCF (Italia)

Cafrolla on hallin nro 3 katolla noin 
20 kW:n edestä aurinkopaneeleja. Ne 
kattavat noin 4 % Cafron sähköenergia-
tarpeesta. Cafro ei käytä tätä energiaa 
suoraan itse, vaan se ohjataan sähkö-
verkkoon, kertoo Cafron QHSE-johtaja 
Federica Bonifacio.
Aurinkopaneelit peittävät nyt kattopin-
nasta alle 10 %, joten jatkossa on mah-
dollista investoida ja asentaa 200 kW 
edestä aurinkopaneeleja ja täyttää niillä 
koko katto. Silloin paneelit kattaisivat lä-
hes 50 % Cafron sähköenergiatarpeesta 

omassa käytössä sähköverkkoon 
ohjaamisen sijaan.

Kestävä kehitys on Cafrossa tärkeä 
asia, ja johto on vähentänyt fossiilis-
ten polttoaineiden käyttöä ottamalla 
tärkeitä askelia. Esimerkiksi
- 2 vuotta sitten Cafro vaihtoi sähkö-
energiansa toimittajan yhtiöön, joka 
käyttää pääosin uusiutuvia lähteitä.
- Vuodesta 2018 lähtien työntekijät 
ovat käyttäneet liikematkoilla  
sähköautoa. 

Parkkipaikalle pystytettiin latausase-
ma, jossa on tilaa toisellekin sähkö-
autolle. Yritys vuokraa tarvittaessa 
käyttöönsä hybridiauton tavanomai-
sen dieselauton sijaan. 
- Kaikki kunnallisjäte (ruokajätteet, 
muovi, lasi ja tuotantoon liittymättö-
mät paperipakkaukset) kerätään nyt 
sataprosenttisesti kierrätykseen.

Mirka Mexicana (MMX)

Mirka Mexicanassa kestävä kehitys 
merkitsee olemassa olevien resurssien 
optimaalista käyttöä. 
”Tiedostamme jättävämme jäljen ja 
vaikutuksen ympäristöön pelkästään 
tekemällä työtämme. Noudatamme 
kestävän kehityksen ohjelmaa, mutta 
pyrimme suojelemaan ekosystee-
miämme myös muilla keinoin”, selittää 
Mirka Mexicana S.A. de C.V:n toimin-
nanjohtaja Maribel González. 

Meksikon-toimistossa kierrätys ja 
jätteen lajittelu ovat erittäin tärkeitä 
asioita. 
”Me olemme paperiton toimisto. 
Vuodesta 2013 olemme vähentäneet 
paperin käyttöä priorisoimalla digitaa-
lisia dokumentointitapoja.” 
Kestävä kehitys on läsnä myös kentällä. 
”Tuemme työntekijöitämme autojen 
huollossa, koska hyväkuntoisten auto-
jen päästöt ovat pienempiä.”

”Noudatamme kestävän kehityksen ohjelmaa, mutta pyrimme  
suojelemaan ekosysteemiämme myös muilla keinoin” 

Puhdas kumppani



Turvallisuus, laatu ja tehokkuus

Tuotantomme työkulttuuri on tiimi-
lähtöistä. Pyrimme yhteistyötä teke-
mällä saavuttamaan korkealle asetetut 
turvallisuus-, laatu-, tehokkuus- ja 
kestävän kehityksen tavoitteet kaikissa 
tuotantolaitoksissamme.

Vuosien mittaan olemme
- vähentäneet haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjä 250 000 litralla 

lopettamalla isopropanolin stearaatti-
pinnoitteen liuotinaineena.
- poistaneet tuotannosta pehmenti-
minä käytetyt ftalaatit vuonna 2004.
- löytäneet tuotantoon vähemmän 
monomeerejä sisältävän fenolihartsin 
jo yli 17 vuotta sitten.
- lopettaneet kromin käytön  
(värjäyksessä).

Vuonna 2012 lopetimme kokonaan 
myrkyllisen kryoliitin käytön (kaksi 
tonnia vuodessa).

Kehitämme parhaillaan ksyleenitonta 
prosessia hienojakoisen hioma-aineen 
tuotantoon. Tällä prosessilla tuotetaan 
vedenkestäviä viimeistelyarkkeja, 
Mirkan erikoistuotetta.

Puhdas tuotanto

Mirkan työpaikkojen turvallisuuskehitys 1997–2018

Vuosi Toimenpide

1997 Tapaturmien läheltä piti -raportointi aloitettiin

1998 ISO 14001 -sertifiointi saatiin

1999 Sisäinen tarkastusjärjestelmä otettiin käyttöön

2000 Tuotantolaitoksissa otettiin käyttöön OHSAS 18001 -hallintajärjestelmä (työsuojelu)

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 Organisaation tehokkuutta ja tuottavuutta parannettiin ottamalla käyttöön japanilainen 5S-järjestelmä

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 työsuojelusuunnitelmat ja niiden seurantatavat

2014  Kokopäiväinen koneturvallisuusryhmä perustettiin Jepuan tehtaalla

2015 Kemikaalien varastointia ja käsittelyä parannettiin 

2016 Turvahetket ja ympäristönsuojelukorttikoulutus Karjaan tehtaalla

2018 Työilmapiirikysely tehtiin

Puhdas tuotanto



Valmistus toimipaikassa vähentää kuljetuksia

Viimeisen kahden vuoden aikana suu-
rin hanke on ollut Oravaisten vanhan 
kaatopaikan poistaminen käytöstä ja 
sulkeminen. Muutostyöstä ylijääneet 
ja pois heitetyt materiaalit kuljetettiin 
sinne. Kaatopaikkaa pidettiin kestä-
mättömänä ja turhana, koska kyseiset 
materiaalit oli kuljetettu Advenin 
voimalaitokseen jo jonkin aikaa, ja 
vuonna 2018 kaatopaikka peitettiin. 

Hankkeen suunnitteli konsultointiyritys 
Ramboll ja sen ympäristövaatimusten 
täyttymistä valvottiin.

Myös raskaasta fossiilipolttoöljystä läm-
mityksessä siirryttiin uusiutuvaan ener-
gianlähteeseen eli hakkeeseen. Uuden 
Combi-Maker-tuotantolinjan käynnistys 
kasvatti kuitenkin veden- ja sähkönkäyt-
töä valmistusprosessin vaatimusten takia. 

Uusi Maker kuitenkin pienentää kuljetus-
päästöjä, sillä paikan päällä tapahtuvassa 
muutostyössä käytettyjen monenlaisten 
materiaalien valmistaminen on vähen-
tänyt kuljetustarvetta Oravaisten ja 
Jeppon korkeavaraston välillä.

Ergonomian parantaminen robotiikan avulla

Karjaalla on investoitu merkittävästi 
sekä energiatehokkuuteen että ergo-
nomiaan viimeisen kahden vuoden 
aikana. Vuonna 2017 käyttöönotetussa 
uudessa tuotantohallissa käytetään 
vain LED-valaistusta katoissa ja konei-
den työvaloina. Hallin käyttöönotto on 
ollut kaiken kaikkiaan menestys, ja tuo-
tantotyöntekijöiltä on saatu myönteistä 
palautetta valaistuksen kirkkaudesta.

Myös koko tehtaan valaistuksen 
vaihtamista LED-valoihin on harkit-
tu, mutta koska vanhan osan valot 
uudistettiin äskettäin, tätä toteutuskel-
poisempi ratkaisu on vaihtaa loiste-
putkilamput ajan mittaan vastaaviin 
LED-putkilamppuihin.

Suurin parannus ergonomiassa on 
ollut lankarullien käsittelyn automati-

sointi kudontaprosessissa. Ennen 3–6 
kg painavat rullat asetettiin konee-
seen käsin. Koska rullia on tuhansia, 
tehtävä oli yksitoikkoinen ja epäergo-
nominen. Nyt kolme robottikäsivartta 
lisää useimpien materiaalilaatujen 
rullat. Siten operaattorit voivat keskit-
tyä enemmän valmistusprosessiin.

Mirkan työtapaturmataajuus (IR) Suomessa 1999–2018
Tapaturmien määrä IR 200 000 työtuntia
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Kerroin 200 000 on laskettu kaavalla 50 työviikkoa x 
40 viikkotyötuntia x 100 työntekijää.

Tapaturmien kokonaismäärä

Tehdyt työtunnit yhteensä
 x 200 000IR =

5,42,2 3,9
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5,86,3 2,4 2,52,1

Raportointijaksolla (1999–2018) ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

1,9 1,6

Mirkan yleisen turvallisuusvision eri alueet:
•  Riskienhallinta  •  Ympäristönsuojelu
•  Turvallisuusviestintä •  Pelastusoperaatiot
•  Henkilösuojaus  •  Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
•  Tietoturva  •  Työsuojelu
•  Laitoksen turvallisuus

Vuosina 2015–2016 Mirkan laitoksissa  
ei ollut yhtään ympäristövahinko-
tapausta tai ympäristömääräysten 
laiminlyöntiä, joten Mirka ei saanut 
näihin liittyviä sakkoja tai  
rangaistuksia.

Puhdas tuotanto

Tuotteiden ja pal-
velujen terveys- ja 
suojeluvaikutuk-
seen liittyvät vaa-
timustenmukai-
suusrikkomukset 

Emme ole tunnista-
neet yhtään määräys-
ten ja/tai vapaaeh-
toisten säännöstöjen 
vastaista vaatimusten-
mukaisuusrikkomusta.



Asiakkaiden menestys 

Toimimme systemaattisesti: meillä on 
pitkän aikavälin taloudellinen strategia 
ja keskitymme kestävään kehitykseen. 
Päätettyämme, mitä pitää tehdä, 
teemme sen oikein.

Asiakkaan suorituskyvyn, tervey-
den ja turvallisuuden ehdoilla

Asiakkaidemme liiketoiminnan 
menestys on avain oman yrityksem-
me menestykselle. Suunnittelemalla 
tuotteita ja palveluja, jotka paran-
tavat asiakkaiden suorituskykyä, 
terveyttä ja turvallisuutta heidän 
työpaikallaan, pystymme saavutta-
maan taloudelliset suorituskykyta-
voitteemme. 

Kannattava liiketoiminta takaa 
kestävän kehityksen 

Mirka Oy on osa KWH-yhtymää. Se on 
riippumaton, kansainvälisesti kilpailu-
kykyinen perheyhtymä, jonka liiketoi-
mintastrategian tavoite on varmistaa 
toiminnan pitkäaikainen kannatta-
vuus. 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 hallin-
totapa luo yhtenäisen raamin koko 
yhtymän maailmanlaajuiselle toimin-
nalle, mikä mahdollistaa avoimen ja 
luotettavan paikallisen toiminnan. 
Hallitus tarkastelee ja uudistaa hyvän 
hallintotavan materiaaleja säännölli-
sesti. Lisäksi yrityksen eettiset ohjeet 
opastavat työntekijöitämme työsken-
telemään tavoilla, jotka eivät luo hen-
kilökohtaisia velvoitteita ulkopuolisille. 
Nämä eettiset ohjeet ovat osa uusien 
työntekijöiden perehdytysprosessia, ja 
koulutuksia järjestetään säännöllisesti.

Puhdas suorituskyky

Puhdas suorituskyky



Mirkan omat mittarit

Mirkan ympäristösitoumukset 2016–2018 Kulut

Ympäristösuojelun tyyppi (euroina) 2016 2018

Jätteiden käsittely, päästöjen hallinta ja kunnostuskustannukset 1 156 466 1 989 347

Ennaltaehkäisy ja ympäristönhallinta 870 908 647 828

Välisumma 2 072 374 2 637 175

Sijoitukset

Ympäristösuojelun tyyppi 2016 2018

Yhdistetty jätteiden käsittely, päästöjen hallinta,

ennaltaehkäisy ja ympäristönhallinta 3 126 333 4 212 613

Kulut ja sijoitukset yhteensä 5 153 707 6 849 788

Puhdas suorituskyky

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

Kanna�ava liiketoiminta 
takaa kestävän kehityksen
Hyvä taloudellinen suoritus-
kyky toimii vakaana perustana 
sosiaaliselle ja taloudelliselle 
vastuullisuudellemme sekä 
ympäristövastuullisuutemme 
toteu�amiselle ja jatko-
kehitykselle. Tavoi�eemme 
on omavarainen ja kestävä 
toimintamme kehi�äminen.

LUOTU TALOUDELLINEN LISÄARVO VUONNA  2018

Tuotot

Toimintakulut

Maksut pääomi�ajille
Investoinnit yhteisöön

Työntekijöiden palkat ja 
luontaisedut

Maksut 
val�olle



Lisätietoja saa osoitteesta
communications@mirka.com
Puh. +358 (0)20 760 2111

Lisätietoja GRI:stä on osoitteessa www.globalreporting.org

Raportointiperiaatteet

Mirka julkaisee kestävyysraportin joka toi-
nen vuosi. Tämä raportti käsittelee yrityksen 
kestävää kehitystä jaksolla 2017–2018. Ra-
portin tiedot kerättiin kaikista yksiköistä, jot-
ka ovat Mirka Oy:n suorassa hallinnassa, ellei 
toisin todeta. Kestävyysraportin lisäksi Mirka 
julkaisee vuosikertomuksensa, joka sisältää 
merkittävimmät talouden mittarit. Se julkais-
taan osana KWH-yhtymän vuosikertomusta.

Mirkan kestävyysraportti 2018 on GRI Standards 
2018 -julkaisussa viitattu raportti (lisätietoja on 
kohdassa Sisältöindeksi). Ilmoitettujen aiheiden 
ja tunnuslukujen valintaperuste olivat niiden 

merkitys liiketoiminnan kannalta, vaikutus sekä 
sidosryhmien odotukset ja tarpeet. Olemme 
myös viitanneet Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Ilmoitetut tunnusluvut ja aiheet antavat si-
dosryhmillemme laajaa ja luotettavaa tietoa 
arviointeihin sekä läpinäkyvän kuvan Mirkan 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövas-
tuullisuudesta. Haluamme esittää tietomme 
täydellisellä, selkeällä ja ymmärrettävällä ta-
valla. Tavoitteemme on antaa objektiivinen 
yleiskatsaus toiminnastamme sen sijaan, 
että keskittyisimme vain myönteiseen kehi-

tyskulkuun. Olemme ilmoittaneet mah-
dollisuuksien mukaan kuluvan ja aiem-
pien jaksojen tiedot vertailua varten. 
Hallituksemme on hyväksynyt tämän jul-
kaisun ja vahvistanut, että esitetyt tiedot 
ovat virheettömiä ja tarkistettavissa.

Raportointiperiaatteet



Sisältöindeksi

Kuvaus GRI-viite Sijainti Raportoimatta jätetyt kohdat

GRI 102: Yleinen perussisältö 2016

1. Organisaation taustakuvaus

Organisaation nimi 102-1 www.mirka.com/sustainability

Toimialat, tuotemerkit, tuotteet ja palvelut 102-2 www.mirka.com/sustainability ja Globaali Mirka sivu 8

Pääkonttorin sijainti 102-3 www.mirka.com/sustainability ja Globaali Mirka sivu 8

Toimintojen maantieteellinen sijainti 102-4 www.mirka.com/sustainability ja Globaali Mirka sivu 8

Omistusrakenne ja yhtiömuoto 102-5 www.mirka.com/sustainability ja Globaali Mirka sivu 8

Muu markkina-alue 102-6 www.mirka.com/sustainability ja Globaali Mirka sivu 8

Organisaation toiminnan laajuus 102-7 Infokaavion sivut 3–5, www.mirka.com/sustainability, The Mirka Way – sivu 10 Nettomyynti, kokonaispääomitus eriteltynä velkoihin ja omaan pääomaan

Tietoja henkilöstöstä ja muista työntekijöistä 102-8 Infokaavion sivut 3–5, www.mirka.com/sustainability, The Mirka Way – sivu 10 ”Työntekijöiden kokonaislukumäärä työsopimuksen, sukupuolen ja 
alueen mukaan”

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja sen toimitusketjussa 102-10 www.mirka.com/sustainability, ”infokaaviot” sivut 3–5

Yhdistys 102-13 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

2. Strategia

Ylimmän johdon lausunto 102-14 Toimitusjohtajan yleiskatsaus (sivu 9)

3. Liiketoiminnan eettisyys

Arvot, periaatteet, standardit ja käyttäytymisnormit 102-16 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7), www.mirka.com/sustainability

4. Hallinto

Hallintorakenne 102-18 www.mirka.com/sustainability, The Mirka Way (sivu 10)

5. Sidosryhmävuorovaikutus

Luettelo sidosryhmistä 102-40 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

Työehtosopimukset 102-41 Infokaaviot sivut 3–5, Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

Sidosryhmien määrittely ja valinta 102-42 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

6. Raportointikäytäntö

Luettelo sidosryhmistä 102-40 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

Työehtosopimukset 102-41 ”Infokaavio”, Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

Sidosryhmien määrittely ja valinta 102-42 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

Muutokset raportoinnissa 102-49 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

Raportointijakso 102-50 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

Edellisen raportin päiväys 102-51 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

Raportin julkaisutiheys 102-52 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

Yhteystiedot raporttia koskevia kyselyjä varten 102-53 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus 102-54 Raportointiperiaatteet (sivu 29)

GRI-sisältöindeksi 102-55 Sisältöindeksi (sivu 30)

Kuvaus GRI-viite Sijainti Raportoimatta jätetyt kohdat UN-SDG

GRI 201: Taloudellinen suorituskyky 2016

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen 201-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 204: Hankintakäytännöt 2016

Paikallisilta toimittajilta tehtyjen ostojen osuus 204-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 205: Korruption vastainen toiminta 2016

Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä 205-2 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7) Ryhmittely alueittain ja työntekijäluokittain

Vahvistetut korruptiotapaukset ja toteutetut toimenpiteet 205-3

GRI 301: Materiaalit 2016

Käytetyt materiaalit painon tai tilavuuden mukaan (ei sisällä välillisiä prosessimateriaaleja) 301-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 302: Energia 2016

Energiankulutus organisaation sisällä 302-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 303: Vesi 2016

Vedenotto lähteittäin 303-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 305: Päästöt 2016

Suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt 305-1 Infokaaviot sivut 3–5

GRI 306: Jätevedet ja jätteet 2016

Päästöt vesistöön päästölajeittain ja kohteen mukaan 306-1 Infokaaviot sivut 3–5

Jätteiden kokonaismäärä lajeittain ja käsittelytavan mukaan 306-2 Infokaaviot sivut 3–5

Työympäristön ja ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja -investoinnit tyypeittäin Mirkan omat 
mittarit Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen 2016

Ympäristölakien ja -määräysten noudattamatta jättäminen 307-1 Puhdas tuotanto (sivut 25–26)

GRI401: Työntekijät 2016

Uudet työntekijät ja työntekijöiden vaihtuvuus 401-1 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s. 11–15)

Vanhempainvapaa 401-3 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s. 11–15)

GRI402: Työvoiman ja johdon suhteet 2016

Vähimmäisilmoitusaika muutoksista toimintaan 402-1 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

GRI 403: Työterveys ja -turvallisuus 2016

Työsuojelun hallintajärjestelmä 403-1 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s.11–15)
”Tapaturmatyypit ja -taajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät 
kuolemantapaukset” 403-2 Puhdas tuotanto (sivut 25-26)

Työntekijöiden osanotto, konsultointi ja viestintä työsuojelussa 403-4 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s. 11–15)

GRI 404: Koulutus 2016

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden 404-1 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s. 11–15)

Niiden työntekijöiden prosenttiosuus, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehitys- ja urakeskusteluja 404-3 Tietoja Mirkasta (s. 6–7), Henkilöstölähtöinen menestys (s. 11–15)

GRI406: Syrjimättömyys 2016

Syrjimistapahtumat ja korjaavat toimenpiteet 406-1 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

GRI408: Lapsityövoima 2016

Toiminta ja tavarantoimittajat, joihin liittyy merkittävä lapsityövoiman käyttöriski 408-1 Tietoja Mirkasta (sivut 6–7)

GRI 103: Johtamistapa 2016

Oleellisen aiheen ja sen rajauksen selitys 103-1, 103-2, 103-3 Lataa kaikki sivut 3–30

Johdon lähestymistapa ja sen osa-alueet 103-1, 103-2, 103-3 Lataa kaikki sivut 3–30

Johdon lähestymistavan arvio 103-1, 103-2, 103-3 Lataa kaikki sivut 3–30

GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus 2016

Arvio tuote- ja palveluluokkien terveys- ja turvallisuusvaikutuksista 416-1 Puhdas proaktiivisuus (sivut 16–20)

Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja suojeluvaikutukseen liittyvät vaatimustenmukaisuusrikkomukset 416-2 Puhdas proaktiivisuus (sivut 16–20)

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


