
Ulla Kauppi, personalchef. 

Success Driven by People

Success driven by people
– strävar efter friska och glada medarbetare

– Mirka vill ge sina anställda chansen
att växa och utvecklas, förklarar Mirka
Finlands personalchef Ulla Kauppi.
Tack vare de många olika utbildningar
vi erbjuder kan våra medarbetare
utveckla sin expertis, vilket i kombi-
nation med en positiv anda, en sund
arbetsmoral och en bra inställning
till arbetet gör det möjligt för Mirkas
medarbetare att ta nästa steg i sina
karriärer och anta nya utmaningar.

Ett av målen med Mirkas HR-policy är 
att öka medarbetarnas välbefinnande 

på olika sätt. Ergonomi är till exempel 
ett centralt område, både på kontoren 
och i produktionsanläggningarna. 
Dessutom erbjuder vi en rad olika trä-
nings- och kulturrelaterade aktiviteter 
som medarbetarna kan delta i på sin 
fritid. Eventuella brister åtgärdas ome-
delbart, och vi försöker lösa proble-
matiska situationer på ett sätt som alla 
involverade parter är nöjda med. 

De anställda förses med bra arbets-
redskap och investeringar görs för att 
öka komforten på arbetsplatsen.

– Att ta hand om personalen är bara
ett exempel på hur vi tar vårt ansvar
som arbetsgivare, säger Ulla. Vi tar
inte personalens välbefinnande för
givet, utan detta är något som vi
arbetar med kontinuerligt. Vårt mål
är fortfarande att öka personalens
tillfredsställelse och se till att Mirka i
ännu högre grad uppfattas som en
bra arbetsgivare.



Biogas – bra för både plånbok och miljö

Mirkas chef för ständiga förbättringar,  
Staffan Stenvall, har haft sin bio-
gasdrivna Volkswagen Touran i tre år 
och har bara positiva saker att säga 
om den. – Biogas är utan tvekan en 
lösning för framtiden, förklarar han. 
Biogas är ett inhemskt, förnybart 
drivmedel och det enklaste sättet att 
minska transportrelaterade koldioxid-
utsläpp med upp till 85 procent. Bio-
gasproduktion har en direkt koppling 
till den cirkulära ekonomin, eftersom 
biogas framställs av biologiskt avfall 
från bland annat jordbruk, industrier 
och hushåll. I den cirkulära ekonomin 
är en människas avfall en annans 
råmaterial. 
– Biogas är inte bara miljövänligt,  
utan dessutom bra för plånboken. 
Om vi hade haft en dieselbil hade det 
kostat oss 10 000–12 000 kronor mer 
om året i bränsle och skatt.
I Finland blir det allt vanligare med 
gasdrivna fordon, och 2018 registre-
rades nästan dubbelt så många gas-

drivna bilar som föregående år. I dag 
finns det cirka 6 700 gasdrivna fordon 
i Finland, och antalet tankstationer för 
gasdrivna bilar ökar snabbt. I södra 
Finland är nätverket med tankstatio-
ner relativt heltäckande, och även i 
norr ökar antalet stationer allt mer. 
För Mirkas anställda är det smidigt att 
tanka biogas, eftersom Jeppo Biogas 
ligger nära företagets anläggning i 
Jeppo. En fördel med biogasdrivna 
fordon är att motorerna även kan 
drivas med vanlig bensin om du skulle 
få slut på biobränsle och inte har en 
tankstation i närheten.
– Biogasdrivna bilar är miljövänligare 
än elbilar, säger Staffan. Tillverkning av 
elbilar och framställning av elektricitet 
ger upphov till stora koldioxidut-
släpp, medan utsläppen kopplade 
till biogasbilar är betydligt lägre. Den 
koldioxid som släpps ut vid förbrän-
ning av biogas tillhör dessutom den 
naturliga kolcykeln, till skillnad från 
fossila bränslen.

Den enda nackdelen Staffan kan 
komma på när det gäller biogasbilar är 
att det inte finns så många modeller 
att välja på. Som tur är lanserar allt fler 
biltillverkare sina egna biogasbilar, 
och processen för att omvandla en 
bensindriven bil till en bil som kan 
drivas med biogas är relativt enkel. För 
närvarande tillverkar Audi, Volkswagen, 
Škoda, SEAT, Opel (säljs under varumär-
ket Vauxhall i Storbritannien), Fiat och 
Mercedes bilmodeller med biogasdrift 
som standard. Utseendemässigt är den 
enda skillnaden att dessa bilar har två 
bränslemätare i stället för en. Familjen 
Stenvall har inte bara en miljövänlig bil 
– för dem är det också en självklarhet 
att återvinna och kompostera, och på 
taket har de installerat solcellspaneler 
för uppvärmning av hushållsvattnet. 
– Min nästa bil kommer helt klart att 
vara biogasdriven även den, säger 
Staffan. Det är ett givet val om man vill 
minska koldioxidutsläppen från sina 
transporter.

Staffan Stenvall, chef för ständiga förbättringar.



Jarmo Saviaro, lagerförman.

Fördelar med att cykla till jobbet

Varje dag cyklar Jarmo Saviaro två 
och en halv kilometer till och från 
jobbet, oavsett väder.
– Om jag skulle köra bil skulle jag 
vara mycket tröttare, säger han.
Jag sätter mig hellre på cykeln än i 
bilen när det är 25 grader kallt ute. 
Dessutom är det en jättebra trä-
ningsform som är väldigt skonsam 
för lederna. Jarmo förklarar att han 
tvingades sluta med löpning på 
grund av en knäskada, men när han 
cyklar har han inga problem.

Mirka uppmuntrar sina medarbetare 
att leva ett aktivt liv, och cykling är 
ett utmärkt sätt att göra det. Och 
vi är ett ganska aktivt gäng – på 
sommaren är cykelparkeringen oftast 
full. Jarmo har en Trek hybridcykel, 
och kastar man en snabb blick på 
cykelstället ser man allt från enkla, 
enväxlade modeller till moderna 
landsvägscyklar.
Enligt Jarmo är det viktigt med 
rätt utrustning om man ska cykla 
till jobbet. Det krävs att cykeln är i 

gott skick och att du har kläder och 
skor anpassade efter väderleken. På 
vintern är det absolut nödvändigt 
med lampor fram och bak. Med rätt 
utrustning kan vem som helst cykla. 
Men det är också viktigt att ha rätt 
inställning – för dig som prioriterar 
hög komfort kanske det inte är opti-
malt att cykelpendla året runt. Jarmo 
påpekar dock att man inte förlorar 
något på att cykla till jobbet, utan i 
stället kan dra nytta av en rad förde-
lar som exempelvis bättre hälsa.

Han ser sig inte som en siffernörd 
och har ingen koll på hur många 
kilometer han har cyklat. För honom 
är cykeln helt enkelt ett bra transport- 
medel, och mer motivation än så be-
höver han inte. Att cykla är dessutom 
bra för privatekonomin, eftersom det 
bidrar till att spara stora mängder 
bränsle. När Jarmo  
började cykla till  
jobbet för många  
år sedan var det  
ingen som pratade  

om miljöeffekten av bilkörning, och 
detta var heller inte något som på-
verkade hans beslut. Men i dag, när 
miljöaspekten blir allt viktigare, känns 
det bra att veta att cykelpendling 
inte bara ger fördelar för den som 
cyklar utan även för miljön!

”Mirka uppmuntrar sina  
medarbetare att leva ett aktivt liv, 

och cykling är ett utmärkt sätt  
att göra det”



Fördelar för heltidsanställda som 
inte erbjuds för tillfälligt anställda eller 
deltidsanställda.

Fördelar för heltidsanställda: 
1) livförsäkring 
2) ersättning för arbetsoförmåga

och invaliditet
3) företagshälsovård
4) tjänstepension
5) föräldraledighet samt 1–4 dagar

för vård av barn 
6) 50 % matersättning (lunch) per 

arbetsdag i våra lunchrestauranger
7) friskvårdsbidrag och massage
8) andra engångsförmåner.

Information vid  
operativa förändringar 
På Mirka måste de anställda och de-
ras representanter informeras minst 
2 veckor i förväg vid betydande ope-
rativa förändringar som kan påverka 
dem i väsentlig mån.  

Ledningssystem för arbetsmiljö
Säkerhetskommittén har möte  
4 gånger om året. Medlemmar i  
säkerhetskommittén är:

- Arbetsmiljöchefen
- Personalchefen
- Representanter från produktionen

(enhetschefer)
- Arbetsmiljörepresentanter 

(personal, alla enheter)
- Representanter från företags-

hälsovården (alla enheter)

Säkerhetskommittén har sin formella 
dagordning och följer upp olika åtgärder. 

Arbetstagarinflytande,  
rådgivning och kommunikation  
om arbetsmiljöfrågor
Alla anställda (100 %) vars arbete eller 
arbetsplats kontrolleras av organi-
sationen och som representeras av 
formella, gemensamma kommittéer 
för hälsa och säkerhet.

Andel anställda (i procent) som 
får regelbunden utvärdering och 
uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling
Personlig utveckling och karriärut-
veckling/-möjligheter är viktiga frågor 
för medarbetarna. Alla har möjlighet 
att diskutera detta med sin chef minst 
en gång om året. Cheferna får in-
struktioner om hur diskussionerna ska 
föras. För närvarande har vi inte något 
system där det går att se hur många 
anställda inom produktionen som har 
haft utvecklingssamtal. Tjänstemän 
har årliga samtal eftersom de har 
personliga mål och årliga bonusar att 
sträva efter. Inom produktionen har vi 
en lönemodell som bygger på kom-
petens och kompetensutveckling. 

Diskriminering och korrigerande 
åtgärder som vidtagits
Under den här perioden förekom inga 
rapporter om diskriminering.

Nyanställningar och  
personalomsättning (2018)

Ålder

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

Personalstyrka (2018)

Personalstyrka (Finland) 796

Totalt antal anställda på föräldraledighet 59

Totalt antal anställda (kvinnor) på föräldraledighet 12

Totalt antal anställda (män) på föräldraledighet 47

Totalt antal anställda (kvinnor) som under redovisningsperio-
den återvände till arbetet efter föräldraledighet

2

Totalt antal anställda (män) som under redovisningsperioden 
återvände till arbetet efter föräldraledighet

43

Totalt antal anställda (kvinnor) som fortfarande är föräldralediga 8

Totalt antal anställda (män) som fortfarande är föräldralediga

Personalstatistik



Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år

2014 2016 2018

Utbildnings-
timmar [h] Kvinnor Män

Utbildnings-
timmar [h] Kvinnor Män

Utbildningstim-
mar [h] Kvinnor Män

Ledande  
befattningar

624 2 068

Ledande  
befattningar

1 242 3 100

Ledande  
befattningar

1 307 3 264

Tjänstemän 1 308 1 788 Tjänstemän 1 714 4 450 Tjänstemän 1 805 4 686

Arbetare 1 867 5 241 Arbetare 2 454 5 850 Arbetare 2 584 6 160

 Tjänstemän (DC) Tjänstemän (DC) 7 697

 Ledande  
befattningar (DC)

Ledande  
befattningar (DC) 2 451

Totalt MSF [h] 12 895 Totalt MSF [h] 18 810 Totalt MSF [h] 19 806

Totalt DC [h] 8 781 Totalt DC [h] 10 148

Totalt 27 591 Totalt 29 954

2014 2016 2018

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per kön [h]

Kvinnor MSF 21 Kvinnor MSF 30 Kvinnor MSF 32

Män MSF 19 Män MSF 28 Män MSF 30

Kvinnor DC 18 Kvinnor DC 16

Män DC 20 Män DC 20

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Genomsnittligt antal 
timmar per  
personalkategori [h]

Ledande befattningar 38 Ledande befattningar 62 Ledande befattningar 65

Tjänstemän 29 Tjänstemän 57 Tjänstemän 60

Arbetare 14 Arbetare 17 Arbetare 18

Tjänstemän (DC) 11

Ledande befattningar 
(DC) 6

Personalstatistik




