
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


