
Om Mirka

Mirka AB är ett globalt företag och 
en del av den familjeägda KWH-kon-
cernen. Mirkas affärsidé är att vara 
världsledande genom att erbjuda ett 
brett sortiment av revolutioneran-
de lösningar för ytbehandling och 
precisionsslipning. Vår verksamhet 
fokuserar på kundernas behov.

Tack vare ständiga förbättringar av verk- 
samhet, expertis och kundsamarbete  
kan vi erbjuda skräddarsydda system 
och kommersiella helhetslösningar som 
kompletteras av ett brett sortiment av 
tekniskt överlägsna slip- och poler- 
produkter samt innovativa maskiner.

Cirka 97 procent av Mirkas produktion 
går på export och produkterna säljs i 
över 100 länder. Mirkas affärsområden 
fokuserar på bil-, trä- och båtindustrin, 
där de typiska kunderna bland annat 
är tillverkare av trävaror, billackerings-
företag och bilverkstäder, fordonstill-
verkare och underleverantörer inom 
fordonsindustrin. Dessutom används 
Mirkas produkter och lösningar inom 
bygg- och renoveringsbranschen 
samt kompositindustrin. Mirka leve-
rerar dessutom innovativa lösningar 
för precisionsslipning av exempelvis 
motorkomponenter, valsutrustning, 
elektronikprodukter och glas.

I över 75 år har vårt varumärke banat 
väg för tekniska genombrott inom yt-
behandling, och vi fortsätter att forma 
branschen med vår expertis. Vi arbetar 
enligt våra värderingar genom att agera 
med ansvar, engagemang, innovation 
och respekt. Vi erbjuder våra kunder 
hållbara lösningar som tar hänsyn till 
ekonomi, hälsa, teknik och miljö.

Our Clean Commitments

Vi har sammanställt våra ekonomiska, miljömässiga och sociala satsningar och framsteg på vår hållbarhetsplattform 
(mirka.com/sustainability). Här redogör vi på ett transparent sätt för utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete med 
hjälp av olika nyckeltal.

Vision, strategi och operativa principer

Vision

Strategi

Vårt uppdrag

Företagspolicy

Våra värderingar

Verksamhetsområden
Bileftermarknad, trä-, transport- och precisionsindustri

 Konkurrensfördelar
– viktiga framgångsfaktorer

Konkurrensnackdelar

Ledningssystem – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Vår företagskultur – The Mirka Way Our Clean Commitments



Medlemskap i organisationer

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

Bolagsstyrning

Vi försöker att ständigt utveckla 
samarbetet med våra intressenter 
och upprätthålla en hög etisk stan-
dard i hela vår verksamhet. Detta 
arbete stöds av Mirkas bolagsstyre 
och de etiska riktlinjer som gäller för 
alla medarbetare inom koncernen. 
Mirkas bolagsstyrning skapar enhet-
liga ramar för koncernens globala 
verksamhet och möjliggör därmed 
en öppen och tillförlitlig verksamhet 
på lokal nivå. Bolagsstyret utvärde-
ras och uppdateras regelbundet av 
styrelsen. Våra etiska riktlinjer vägle-
der medarbetarna i hur de ska agera 
för att inte ha personliga åtaganden 
gentemot utomstående. Dessa 
etiska riktlinjer är en del av introduk-
tionsprocessen för nyanställda och 
utbildning hålls regelbundet.

Viktiga intressenter

Våra intressenter definieras enligt hur 
vår verksamhet påverkar dem och 
hur deras verksamhet påverkar ut-
vecklingen av vår egen verksamhet. 
Mirkas viktigaste intressenter är våra 
kunder, ägare, medarbetare samt 
leverantörer av varor och tjänster.

Kommunikation med intressenter

Vi tror på ett hållbart och ärligt 
samarbete med våra intressenter och 
strävar efter en kontinuerlig och aktiv 
dialog med våra samarbetspartner. 

I kommunikationen med våra 
intressenter har vi hjälp av såväl vårt 
affärssystem som vårt kundhante-
ringssystem. Kundhanteringssyste-
met gör att vi kan arbeta kundnära, 
då försäljningsverksamheten och 
-planeringen administreras via 
systemet.  De gör att vi kan utveckla 
bättre kundrelationer och reagera 
snabbare på behov som uppstår 
bland kunderna. Systematisk plane-
ring av försäljningsarbetet optimerar 
även resandet, vilket gör att vi kan 
minska miljöbelastningen.

Kundhanteringssystemet har även en 
central roll när det gäller kvalitetsstyr-
ningen. Det gör att vi kan arbeta sys-
tematiskt med frågor som rör kvalitet, 
miljö, hälsa och säkerhet och involvera 
kunderna vid exempelvis utveckling 
av nya produkter och lösningar.

Elektroniska system möjliggör också 
ett mer papperslöst kontorsarbete. 
Mirkas intranät spelar till exempel en 
viktig roll i det här sammanhanget, 
då all intern information och alla 
anvisningar finns tillgängliga där i 
elektroniskt format, oavsett var  
medarbetarna befinner sig.

Certifierade dotterbolag 

De flesta av Mirkas dotterbolag är 
certifierade enligt ISO 9001. Vårt 
mål är att alla dotterbolag ska vara 
certifierade år 2020.

Korruptionsbekämpning 

2018 fick alla nyanställda i Finland 
utbildning i korruptionsbekämpning. 

Under redovisningsperioden fick vi 
inte in några rapporter om korrup-
tion där vår personal eller verksam-
het var involverad.

Kollektivavtal

Samtliga medarbetare omfattas av 
kollektivavtal. Som arbetsgivare 
följer vi kollektivavtalen som den 
finländska kemiindustrins centra-
lorganisation (Kemianteollisuus ry) 
har med fackföreningarna Pro, YTN 
och Teollisuusliitto. Pro, YTN och 
Teollisuusliitto har sina egna repre-
sentanter i förhandlingar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare.

Icke-diskriminering

Under redovisningsperioden  
fick vi inte in några rapporter om 
diskriminering.

Barnarbete

Vid leverantörsrevisioner kontrolle-
rar Mirka alltid minimiåldern för an-
ställning, för att undvika barnarbete. 
 




