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     Olemme saaneet 
erinomaisen startin 
strategian  
toteuttamisessa.”

”
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Toimitusjohtajan katsaus

Teemme myös parhaamme, että 
käytämme mahdollisimman vähän 
luonnonvaroja ja ympäristöjalan-
jälkemme olisi pieni. Tämä raportti 
kertoo, miten onnistuimme tässä 
tehtävässä vuonna 2016.

Vuosi 2016 oli meille kasvun vuosi 
ja asiakasmäärämme kasvoivat eri 
puolilla konsernia. Kasvua mahdol-
listamaan teimme investointeja ja 
ostimme paljon tekstiilejä, mikä näkyy 
hieman alenevana kannattavuutena.

Lindström on tällä hetkellä erittäin 
vakavarainen ja omavaraisuusas-
teemme on korkea. Siksi pystymme 
investoimaan kasvuun ja takamaan 
asiakkaillemme luotettavan palve-
lun. Kasvua olemme vauhdittaneet 
yritysostoilla, joiden mukana olemme 
saaneet arvokasta osaamista paikalli-
sesta markkinasta. 

Olemme saaneet erinomaisen 
startin uuden strategian toteuttami-
sessa. Haluamme olla vuonna 2020 
maailman paras palveluyritys. Tälle 
haastavalle matkalle olemme lähte-
neet rohkeasti, kysellen ja kuunnellen 
mihin asiakkaamme ovat menossa 
ja millaisia haasteita he näkevät tule-
vaisuudessaan. Näistä keskusteluista 
kumpuavat uudet ideat ja rohkeat 
visiot, joista voimme rakentaa tulevai-
suuden menestystarinoita.

Jo nyt meillä on käynnissä useita 
hankkeita, joissa yhdessä asiakkai-
demme kanssa testaamme yhteisiä 
ideoitamme. Tällä tiellä haluamme 
jatkaa. Olemme myös tutkineet, miten 

asiakkaamme kokevat palvelum-
me tänään ja miten voisimme sitä 
kokemusta parantaa. Työn tulos tulee 
näkymään arkipäivän kohtaamisissa 
ja varmasti myös asiakastyytyväi-
syystuloksessa. Tiemme parhaaksi 
palveluyrityksesi on jo paljon sileämpi 
kuin vuosi sitten.

Olemme rohkaisseet koko henkilös-
töä reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin 
nopeasti ja ratkaisemaan ne mahdol-
lisuuksien mukaan heti. Annamme 
tähän eväitä kannustamalla esimiehiä 
toimimaan enemmän valmentajina 
kuin tehtävänantajina. Uskon vahvas-
ti, että ihmiset ovat motivoituneita 
tekemään parhaansa, kun heillä on 
osaamista tehdä tarpeelliset pää-
tökset ja uskallusta kohdata myös 
epäonnistumiset. 

Vuoden 2016 aikana uudistimme 
myös brändimme, eli miten viestimme 
ja miltä näytämme. Uusi brändi hei-
jastaa asennettamme ”We Care”. Me 
olemme lähellä arjessa ja haluamme 
parantaa siten myös helpottaa asiak-
kaidemme arkea. We Care on myös 
vahvasti läsnä talon sisällä. Olemme 
kannustaneet antamaan ja vastaan-
ottamaan palautetta ja rohkaisseet 
ihmisiä tekemään parhaansa. 

Jos 2016 oli kasvun vuosi, olkoon 
seuraava yhdessä tekemisen vuosi. 
Toivon näkeväni onnistumisen iloa 
ja hymyileviä kasvoja. Menestystä 
vuoteen 2017. 

Juha Laurio
President & CEO, Lindström Group

Menestyvällä yrityksellä on vain yksi tie - toimia vastuul-
lisesti. Me olemme vastuussa asiakaslupauksistamme ja 
niiden ihmisten hyvinvoinnista, jotka tekevät töitä menes-
tyksemme eteen.

     Tarvitsemme 
osaamista ja 
uskallusta tehdä 
nopeita päätöksiä.”

”
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Yritysvastuun 
neljä teemaa

”Halusimme kertoa selkeämmin 
raportin lukijoille miten vastuullisuus 
liittyy päivittäiseen tekemiseemme ja 
siksi olemme kuvanneet vastuullisuu-
den tässä raportissa neljän strategi-
sen kulmakivemme kautta. 

Johtavana ajatuksenamme on 
luoda arvoa asiakkaillemme kaikessa 
mitä teemme. Se tarkoittaa, että mei-
dän täytyy ymmärtää asiakkaidemme 
tarpeet ja keskittyä ainoastaan sellai-
seen tekemiseen, josta asiakas kokee 
saavansa arvoa. 

Tapa, jolla tuotamme asiakkaillem-
me lisäarvoa tulee aina olla vastuul-
linen, eivätkä eettiset toimintaperi-
aatteemme riipu tämän hetkisestä 
strategiastamme. Kuten toimitusjoh-
tajammekin sanoo, meillä Lindströ-

HARRI PUPUTTI 
Senior Vice President, Quality

      Johtavana  
ajatuksenamme 
on luoda arvoa  
asiakkaillemme
kaikessa mitä  
teemme.” 

millä ei ole muuta tietä kuin toimia 
vastuullisesti ja samaa edellytämme 
myös kaikilta toimittajiltamme. 

Toivottavasti viihdyt tämän raportin 
parissa, mielenkiintoisia lukukoke-
muksia!

”
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Kasvu
syntyy sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. 
Tavoitteenamme on kasvaa ja siinä tarvitsemme 
sekä lisää myynnin osaamista että määrätietoisia 
toimintatapoja yritysostoihin. Kasvamalla lisääm-
me liikevaihtoa ja tuotamme enemmän lisäarvoa 
sidosryhmillemme.

Ylivertainen toiminta
tarkoittaa ennen kaikkea tehokkaita toimintata-
poja ja kokonaisuuden hallintaa. Parantamalla 
jatkuvasti toimintaamme ja jättämällä kaiken tur-
han tekemisen pois, säästämme sekä aikaa että 
luonnonvaroja.  Ylivertainen toiminta vähentää 
ympäristön kuormitusta, varmistaa tarjoamiemme 
tuotteiden laadun sekä edistää henkilöstömme ja 
toimittajiemme hyvinvointia työssään.

Erinomainen 
asiakaskokemus
syntyy kuuntelemalla asiakasta, reagoimalla 
nopeasti heidän tarpeisiinsa sekä ennakoimalla 
heidän muuttuvia tarpeitaan. Kehitämme palve-
luitamme,  osaamistamme ja toimintatapojamme 
vastaamaan näihin tarpeisiin. Erinomainen asia-
kaskokemus parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä 
ja sitä kautta myös asiakaspysyvyyttä.

Sitoutuneet työntekijät
ovat avainroolissa, jotta tavoittelemamme kasvu 
ja erinomainen asiakaskokemus toteutuvat. Pa-
nostamalle esimiesten osaamiseen vaikutamme 
henkilöstömme motivaatioon ja tyytyväisyyteen 
– ja siten myös heidän sitoutumiseensa. Sitou-
tuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta ja 
vaikuttavat myös suoraan asiakkaiden saamaan 
kokemukseen.
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Erinomainen 
asiakaskokemus
Haluamme olla paras palveluyritys.
Emme piirimestari, tai toimialamme 
kärkikastia, vaan maailman paras. Se 
tarkoittaa, että meidän tulee toimia 
lähellä asiakastamme, ymmärtää hei-
dän erilaiset ja muuttuvat tarpeensa 
– ja ennen kaikkea tuottaa heille aina 
lisäarvoa kaikessa mitä teemme. 

Asiakasläheisyys tarkoittaa, että haluamme olla ai-
dosti asiakkaidemme liiketoimintaa tukeva kumppani.

Korkealla tasolla jo pitkään pysyneet asiakaspysy-
vyysmittarit kertovat tyytyväisyydestä palveluumme, 
ja olemmekin ylpeitä globaalisti laajasta asiakaskun-
nastamme ja pitkistä kumppanuussuhteistamme. 
Yhteistyö voi olla pitkäaikaista vain silloin, kun se 
tuottaa molemmille osapuolille selkeää hyötyä. 

Arkipäivän läsnäolo on meille tärkeää asiakassuh-
teiden ylläpidossa ja palveluidemme kehittämisessä. 
Yhteinen arki ja kokemukset kasvattavat ymmärrys-
tämme siitä, mitä asiakkaamme tarvitsevat ja miten 
me pystymme tarpeisiin vastaamaan.

Olemme panostaneet vahvasti uusien ratkaisujen 
kehittämiseen, joiden avulla pystymme tarjoamaan 
laadukkaampaa palvelua ja uusia ideoita asiakkail-
lemme. Myös asiakaspalvelumme tulee siirtymään 
entistä enemmän niihin kanaviin, joita asiakkaamme 
haluavat käyttää. 

Anna-Kaisa, Lindströmin tavoitteena on 
muuttua entistä asiakasläheisemmäksi. 
Mitä se oikein tarkoittaa?

     Haluamme olla 
asiakkaillemme 
aidosti vastuullinen  
kumppani.”

”

?

ANNA-KAISA HUTTUNEN
Vice President, Business Concept Development
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Visiotavoitteet ja tulokset

ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Asiakastyytyväisyyttä mittaamme vuosittaisen asiakas-
kyselyn avulla. Vuonna 2016 lähes 70 prosenttia kyselyyn 
vastanneista oli tyytyväisiä palveluumme, ja lähes puolet 
myös suosittelisi meitä muille.

Lähetimme kyselyn kaikille asiakkaillemme ja koko-
naistulos asteikolla 1-5 oli 3,98. Tavoitteemme on pitää 
asiakastyytyväisyys tällä mittaustavalla yli neljän.

Seuraamme asiakaskokemuksen laatua myös tapaami-
sen jälkeisen kyselyn avulla. Mittaustapa otettiin käyttöön 
vuonna 2016, ja se myös antaa henkilöstöllemme arvokasta 
tietoa oman työn onnistumisesta ja kehityskohteista.

Seuraamme myös asiakassuhteidemme kestoa ja 
asiakaspysyvyyttä. Vuonna 2016 asiakaspysyvyytemme 
oli kaikissa toimintamaissamme erittäin korkealla tasolla, 
keskimäärin 96 prosenttia. 

Tarjoamme aina erinomaisen asiakaskokemuksen, 
jonka myötä asiakassuhteemme säilyvät pitkäaikaisina.

Asiakastyytyväisyyskysely 2016

70%

Lähes

96%

on palveluumme 
tyytyväisiä

suosittelisi 
meitä muille

asiakaspysyvyys

+
Lähes

50%
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ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Lähtökohtana asiakkaan tarve

Paras keino ymmärtää asiakkai-
demme tarpeita on olla lähellä arkea, 
havainnoida ja ideoida yhdessä pieniä-
kin asioita, jotka kuntoon laittamalla 
parannamme palvelukokemusta. 

Olemme vuoden 2016 aikana 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa 
tutkineet käyttäjien tarpeita ja ideoi-

Tänä päivänä palvelulta odotetaan joustoa ja valinnan 
mahdollisuuksia. Yritysten omat toiveet, toimialojen tar-
peet ja toiminta-alueemme kulttuurinen kirjo tuo palve-
lunkehitykseemme mielenkiintoisia haasteita. Palvelun 
on myös tuotava lisäarvoa käyttäjälleen. 

neet miten pienillä parannuksilla tai 
vaikkapa uuden teknologian avulla 
voimme parantaa työvaatteen tai tilan 
käyttäjän kokemusta. Myyntitilantee-
seen olemme kehittäneet Live Design 
-tablettisovelluksen, jonka avulla 
myyjä ja asiakas voivat suunnitella 
yhdessä juuri asiakkaan tilaan sopivat 

design matot. Työvaatteiden eri käyt-
täjäryhmien tunnistamista ja oikeiden 
vaatteiden saatavuutta olemme läh-
teneet parantamaan etätunnistusrat-
kaisuilla. Kauppakeskusten ja muiden 
isojen käyttäjävirtojen wc-tilojen siiste-
yttä ylläpitämään kehitimme mobiilin 
tiedonsiirtoratkaisun.

Vaate liikkuu ja me seuraamme

Työvaate suojaa työntekijää tai prosessia. Elintarvikea-
lalla saatetaan hygieniavaatimusten vuoksi käyttää 
eri työvaatteita eri tuotantotiloissa tai tehtävissä. 
Lääketeollisuuden tietyissä prosesseissa tauolta pala-
tessa täytyy vaatteet vaihtaa puhtaisiin, ettei vaatteen 
mukana tule tuotteen laatua vaarantavia partikkeleja. 
Monessa työssä taas on työturvallisuuden kannalta 
tärkeää, että tilaan tullessa työntekijällä on tietyt 
suojaimet päällään. 

Automaattisen etätunnistuksen (UHF-RFID -tekno-
logia) avulla voimme reaaliaikaisesti tunnistaa missä 
vaate liikkuu, ja esimerkiksi asettaa hälytyksiä, jos 
tilaan saapuu henkilö, jolla ei ole oikeat vaatteet ja 
suojaimet päällä. 

RFID-etätunnistus mahdollistaa myös suurien 
vaatemäärien lukemisen kerralla, mikä helpottaa 
varastojen hallintaa ja lisää huomattavasti työvaattei-
den vaatteiden kierron läpinäkyvyyttä sekä meille että 
asiakkaillemme. 

Teknologia soveltuu hyvin tekstiilivuokraukseen, 
koska vaatteisiin sijoitettavat tunnisteet kestävät pe-
sua ja haastavia olosuhteita, kuten lämmönvaihtelua. 

Etätunnistusta hyödynnettäessä on otettava 
huomioon erityisesti yksityisyydensuojaan liittyvät 
käytännöt ja määräykset, kuten EU:n tietosuoja-ase-
tus sekä RFID Privacy Impact Assessment.

Automaattinen etätunnistus kehittyy, ja etsimme 
aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa tapoja 
hyödyntää sitä. 

Vain oikea 
vaate on 
turvallinen
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ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Varmasti oikean kokoinen paita!

Vuonna 2016 Lindström ja HOK-Elanto testasivat 
yhdessä työvaatevarastoa liikkuvalle työvoimalle. 

Älyvarastopilottiin osallistui 50 työntekijää, jotka 
työskentelevät kahdessa eri market-ketjussa. Useissa 
toimipisteissä kiertäville työntekijöille ei ole omia työ-
vaatteita, jolloin he ovat käyttäneet liikkeessä saatavilla 
olevaa varastoa eikä sopivaa asua ole aina löytynyt. 
Pilotissa he hakivat keskeisellä paikalla sijaitsevasta 
älyvarastosta työvaatteet ennen työvuoron alkua, ja 
saivat näin aloittaa päivän aina sopivan kokoisissa ja 
oikean ketjun vaatteissa. Älykkään varastosta tekee 
siinä hyödynnettävä RFID -menetelmä, joka mahdol-
listaa vaatteiden ulos- ja sisäänkirjaamisen helposti ja 
luotettavasti.

Suurin osa työntekijöistä oli tyytyväisiä älyvarasto-
kokeiluun ja se koettiin helpoksi käyttää. Työvuoroon 
oli mukava tulla, kun voi olla varma, että varastossa on 
itselle oikean kokoiset ja väriset vaatteet. 

HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen 
on tyytyväinen testin tuloksiin: ”Haluamme kantaa 
vastuun ihmisistä ja kohdella heitä tasa-arvoisesti. 
Työvaatteilla, jotka ovat helposti saatavilla ja rakentavat 
työnantajamielikuvaamme on tässä keskeinen rooli. 
Arvostan Lindströmin innostusta testata uusia ratkai-
suja liikkuvan työvoiman tarpeisiin,” iloitsee Levänen. 

Puhdas pyyhe puhtaille käsille

Kun käytämme WC-tiloja, haluamme kuivata kädet 
puhtaaseen ja kuivaan pyyhkeeseen. Isoissa kiin-
teistöissä, varsinkin jos tilojen käyttöaste on korkea, 
siivoojan aikaa ja askelia kuluu varmistellessa, että 
pyyhkeet eivät lopu ja tilat ovat siistit. 

Kehittämämme uusi käsipyyhelaite kerää tilan 
käyttäjiltä asiakaspalautetta ja ilmoittaa tarvittaessa 
siivoojalle mobiilipuhelimeen, kun pyyhe on loppu 
tai asiakkaat eivät ole tyytyväisiä tilan siisteyteen. 
Jälkeenpäin laitteen keräämän tiedon avulla voidaan 
myös seurata, miten muutokset siivouksen käytän-
nöissä ovat vaikuttaneet asiakastyytyväisyyteen. 

Smart Washroom -palvelua kehitettiin ja testattiin 
yhdessä IT-palveluyhtiö CGI:n ja ISS Palvelujen kans-
sa. CGI:n toimitiloissa olevat Lindströmin käsipyyhe-
laitteet lähettivät automaattisen palvelupyynnön ISS:n 
siivoojien mobiililaitteisiin, kun käsipyyhkeen alkoivat 
olla lopussa. ”Tällaiset ratkaisut paitsi tehostavat 
työntekijöiden toimintaa myös parantavat palveluky-
kyämme. Pystymme tuottamaan palvelua ennakoi-
den, ennen kuin asiakkaamme ehtivät edes kohdata 
puutteita. Tällä on iso merkitys etenkin suurten asia-
kasvirtojen ympäristöissä, kuten lentokentillä, kaup-
pakeskuksissa ja ravintoloissa”, kertoo ISS Palvelujen 
toimitusjohtaja Jukka Jäämaa.

Vaatteet 
vuoroon 
älyvaras- 
tosta

Siistit tilat, 
tyytyväiset 
käyttäjät
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Asiakastyytyväisyys

Tyytyväinen työntekijä, 
tyytyväinen asiakas

Tavoitteenamme on tyytyväinen asi-
akas ja pitkäaikainen asiakassuhde. 
Meille on ollut tärkeää oivaltaa yhteys 
asiakkaiden tyytyväisyyden ja palve-
lua tuottavan henkilöstön tyytyväisyy-
den välillä, sillä erinomainen asiakas-
kokemus syntyy vain tyytyväisten 
työntekijöiden voimin. Toteuttamam-
me palvelukulttuuritutkimus yhdisti 
asiakkaiden ja henkilöstön näkemyk-
set ja laajensi ymmärrystämme siitä, 
miten hyvä esimiestyö ja henkilöstö-

ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Asiakaskokemuksen mittari NPS (Net Promoter 
Score) perustuu kysymykseen suosittelisitko 
Lindströmiä muille (asteikko 1-10). Arvon 1-6 
antaneet ovat Arvostelijoita, 7-8 Passiivisia ja 
9-10 Suosittelijoita. 

tyytyväisyys vaikuttavat asiakkaiden 
kokemukseen (lue lisää henkilöstön 
tyytyväisyydestä sivulta 27). 

Keväällä 2016 tehdyn tutkimuksen 
mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä 
meihin, sillä lähes 70 prosenttia vas-
tanneista antoi meille positiivisen ar-
vosanan ja lähes puolet myös suosit-
telisi meitä muille. Toisaalta tuloksissa 
oli suuriakin eroja yksiköiden välillä, 
ja panostammekin jatkossa etenkin 
heikommin pärjänneiden yksiköiden 
tukemiseen sekä hyvien käytäntöjen 
jakamiseen eri yksiköiden välillä.

Asiakastyytyväisyys 2016

3,98

Tyytyväinen 71 %

Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
17 %

Tyytymätön 10 %

Ei vastausta 2 %

Keski-arvo

Asiakaskokemus (NPS)

+31
Arvostelijat 17 %

Passiiviset 36 %

Suosittelijat 48 %

NPS
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ERINOMAINEN ASIAKASKOKEMUS

Turvallinen kumppani

Esimerkiksi työturvallisuuteen liitty-
vää asiantuntemusta tarvitaan aiem-
paa useammin ja asiakkaat odottavat 
saavansa tukea myös meiltä. 

Meille onkin tärkeää toimia asiak-
kaidemme asiantuntevana kumppa-
nina ja auttaa heitä pitämään huolta 
työntekijöidensä hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta. Asiakkaamme voivat 
luottaa siihen, että työntekijöiden 
suojaus on tarkasti mietitty ja toteu-
tettu. Oikein valittujen ja asianmu-
kaisten tuotteiden avulla parannetaan 
myös henkilöstön viihtyvyyttä ja 
hyvinvointia. 

Läpinäkyvää myös harmaalla 
alueella  

Asiakkaat odottavat meiltä vastuul-
lista ja läpinäkyvää toimintaa, eikä se 
ole vain suurimpien asiakkaiden toive, 
vaan kasvava trendi kaikilla mark-
kinoilla. Sosiaalisen median myötä 
epäkohdat yritysten omassa toimin-
nassa, tai esimerkiksi alihankkijoiden 
työolosuhteissa nousevat nopeasti 
yleiseen tietoisuuteen. 

Toimimme Euroopassa ja Aasiassa, 
ja hankimme tuotteita myös Afrikan 
maista, joten toimintamaissamme on 

Eräs merkittävä globaali muutos työelämässä on työnan-
tajan korostunut vastuu työntekijöiden hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta. Myös useat asiakkaamme kokevat henki-
löstöstään huolehtimisen entistäkin tärkeämpänä. 

Ilman luottamusta 
meillä ei ole 
liiketoimintaa.

isoja eroja lainvaatimuksissa ja olosuh-
teissa. Siitä huolimatta toimimme aina 
vastuullisesti niissäkin maissa, joissa 
vaatimukset ovat matalampia. 

Odotus läpinäkyvyydestä ei 
kuitenkaan tarkoita vain kaukaisia 
hankintaketjuun liittyviä asioita, vaan 
yhtä lailla jokapäiväisiä toimiamme; 
sovittuja työvaatteiden toimituksia 
ja luotettavaa laskutusta jokaisessa 
toimintamaassa. Ilman läpinäkyvyyttä 
kaikessa toiminnassamme, emme 
ansaitse asiakkaidemme luottamus-
ta – ja ilman luottamusta meillä ei ole 
liiketoimintaa tulevaisuudessa.
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Ylivertainen 
toiminta
Joka päivä 
vastuullisuuspäätöksiä!

Lindströmillä vastuullisuudesta ei 
huolehdita erillisellä osastolla, vaan 
vastuullisuuspäätöksiä tekee jokai-
nen lindströmiläinen, ihan joka päivä. 
Esimerkiksi pesuloissa jokainen 
tekstiilihuoltajamme tekee päätöksiä 
asiakkaalle toimitettavasta laadusta, 
energian ja veden kulutuksesta sekä 
toimintamme tehokkuudesta vali-
tessaan pesuohjelman tekstiileille. 

Näitä merkittäviä päätöksiä tehdään 
Lindströmin pesuloissa päivittäin 
miljoonia kertoja.

Samalla tavoin teemme jatkuvasti 
päätöksiä, joilla vaikutamme syntyvän 
tekstiilijätteen määrään, tarjoamiem-
me tuotteiden laatuun sekä henkilös-
tömme ja toimittajiemme hyvinvointiin. 
Vastuullisuus ei ole meille sanahelinää, 
vaan yksi arvoistamme, joka ohjaa 
päätöksentekoamme ja kantaa meitä 
myös vaikeissa tilanteissa.

Ylivertainen toiminta tarkoittaa meillä Lindströmillä 
ennen kaikkea tehokkaita toimintatapoja ja koko-
naisuuden hallintaa, jolloin säästämme sekä aikaa 
että resursseja. Keskitymme ainoastaan sellaiseen 
tekemiseen, josta asiakas kokee saavansa arvoa ja 
josta hän on valmis maksamaan. Suomeksi sanottu-
na kaikki turha puuha pitää yksinkertaisesti lopettaa.

Tehokkuutta tarvitaan, sillä meille tulee jatkuvasti 
painetta entistä nopeampiin toimituksiin. Paineesta 
ja kiireestä huolimatta toimimme aina vastuullises-
ti ja arvojemme mukaisesti, ja tämä koskee myös 
yhteistyökumppaneiden valintaa. Kiire ei ole syy 
oikaista vastuullisuudesta.

     Keskitymme 
ainoastaan 
sellaiseen 
tekemiseen, 
josta asiakas 
kokee saavansa 
arvoa”.

”

HARRI PUPUTTI
Senior Vice President, Quality

Harri, miten ylivertainen toiminta 
liittyy vastuullisuuteen??
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Toimimme tehokkaasti ja jätämme pois kaiken 
turhan tekemisen. Hallitsemme siten toimintamme 
vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön.

Visiotavoitteet ja tulokset 

Hankinnan tavoitteena on toimitusketjun vastuullisuuden seuranta ja raportointi yhdenmukaisesti ja noudattaen hankintastrategiaamme. Arvioimme toi-
mittajamme ja arviointien tulokset dokumentoimme hankintajärjestelmään. Lisäksi auditoimme toimittajiamme säännöllisen toimittaja-auditointiohjelman 
puitteissa. Auditointien havainnot dokumentoidaan AMT (Audit Management Tool)- järjestelmään.

Tapaturmataajuus
tapaturmaa/milj.työtuntia

2014 2015 2016 2020
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Tekstiilijätteen 
hyötykäyttö 
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Vedenkulutus 
l/pesty kg

2014 2015 2016 2020

8
7
6
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0

6,76,7 6,7

7,0

Energiankulutus 
kWh/pesty kg

2014 2015 2016 2020

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

0,951,0 0,97
1,1

    Kiire ei ole 
syy oikaista 
vastuullisuudesta”.

” 



18

YLIVERTAINEN TOIMINTA

Tekstiilien tehokas käyttö 
koko elinkaaren ajan

Tähän tehtävään olemme paneu-
tuneet erittäin huolellisesti, sillä 
ostamme vuosittain yli 2 miljoonaa 
kiloa tekstiiliä. Etsimme ja toteutam-
me jatkuvasti ratkaisuja, joilla voimme 
pidentää tekstiilin elinkaarta ja vähen-
tää syntyvän tekstiilijätteen määrää. 
Jätemäärän vähentäminen on lähtö-
kohta jo kun teemme tekstiilihankin-
toja. Vaate tilataan vain tarpeeseen ja 
suunnitellaan kestämään käyttöä ja 
korjausta.

Tekstiilijätteen hyötykäyttö – 
helpommin sanottu kuin tehty

Poistamme vuosittain käytöstä noin 
miljoona kiloa tekstiilejä, kun vuokra-
tekstiilit, kuten työvaatteet, hotellien 
liinavaatteet ja ravintoloiden pöytä-
liinat tulevat käyttöikänsä päähän. 
Tavoitteemme on nostaa tekstiilien 
hyötykäyttöaste 90 prosenttiin vuo-
teen 2020 mennessä. 

Haasteenamme on kuitenkin 
hyötykäyttökohteiden sekä sopivien 
yhteistyökumppanien löytäminen 
paikallisesti. 

Esimerkiksi työvaatteiden uusiokäy-
tön suurin ongelma ovat metalliosat, 
kuten nepparit ja vetoketjut, jotka pi-
täisi poistaa. Lisäksi tekstiilien sekoi-
temateriaalit ja etenkin teollisuuden 
työvaatteissa oleva pysyvä lika voivat 

Tekstiilien vuokraaminen on asiakkaalle jätteetön ratkaisu, 
sillä vastuu tekstiilien hankinnoista, huollosta ja  
hävittämisestä on meillä Lindströmillä. 

haitata hyödyntämistä. Tällä hetkellä 
vallitseva käytäntö on polttaa loppuun 
käytetyt työvaatteet energiaksi, mutta 
se ei ole ympäristön kannalta paras 
mahdollinen ratkaisu. Etsimmekin 
jatkuvasti uusia kierrätyskohteita 
poistotekstiileille sekä Euroopasta 
että Aasiasta.

Menetelmä, joka voi mullistaa tekstiilijätteen 
käsittelyn 

Tekstiilijäte on paitsi meille, myös globaalisti kasvava ongelma, johon 
etsitään ratkaisuja. Olemme mukana VTT:n Tekstiilien Kiertotalous 
-hankkeessa, jossa testataan ratkaisua tekstiilijätteen käsittelyyn. 
Hankkeessa vanhat puuvillavaatteet liuotetaan VTT:n kehittämän 
selluloosan liuotusmenetelmän avulla ja syntynyt kuidun raaka-aine 
prosessoidaan uudeksi kuiduksi tekstiiliteollisuudelle. Lue lisää hank-
keen sivuilta www.reloopingfashion.org.
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Käytämme tekstiilin mahdollisimman tehokkaasti 
loppuun, ennen kuin hankimme uutta.

Suunnittelu
Suunnittelemme työvaatteet 

kestämään käyttöä ja korjausta.

Valmistus
Valmistamme tuotteet laadukkaista 
materiaaleista noudattaen eettisiä 

periaatteitamme.

Huolto
Huollamme ja korjaamme tekstiilejä, 

mikä pidentää niiden käyttöikää.

Vaatteen käyttö
Hyödynnämme tekstiilejä elinkaaren 

eri vaiheissa eri asiakkailla.  

73 %
Tekstiilijätteestä 
hyödynnetään 
energialähteenä 
ja uusiotuotteina.

Toinen käyttäjä
Työ: omissa tuotantotiloissa, 

joissa käy myös asiakkaita.
Vaate: saa näkyä hieman 

kulumaa ja korjauksia. Kolmas käyttäjä
Työ: omissa tuotantotiloissa, 

työ on vaatteita likaavaa. 
Vaate: ehjä, kuluminen ja 
korjaukset saavat näkyä.

Ensimmäinen käyttäjä
Työ: asiakasyritysten tiloissa. 

Vaate: ei näkyviä kulumia 
eikä korjauksia.

1

2

3
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Lyhyt kuljetusmatka
Sijoitamme pesulamme teollisuus-
keskittymiin lähelle asiakasta, jolloin 
tekstiilien kuljetusmatkat ovat mah-
dollisimman lyhyitä. Optimoimme 
jakelureittejä jatkuvasti ja pidämme 
jakeluautojen täyttöasteen korkeana.

Lämmön talteenotto
Suurin osa pesuloiden käyttämästä 
energiasta kuluu pesuveden lämmi-
tykseen sekä tekstiilien viimeistelyyn. 
Lämmön talteenotto pesuvedestä ja 
kuivausrumpujen ilmasta parantaa 
energiatehokkuutta merkittävästi. 

Lajittelu
Ennen pesua vaatteet lajitellaan likai-
suuden ja värin mukaan, joiden perus-
teella valitaan sopivat pesuohjelmat. 
Käyttämissämme pesuohjelmissa 
vaatteista saadaan hygieenisiä, joten 
ne soveltuvat esimerkiksi elintarvike-
teollisuuden käyttöön.

Tehokasta pesua,
puhdasta pyykkiä
Tekstiilien pesulla on merkittävä paikallinen ympäristö-
vaikutus. Siinä kuluu energiaa, vettä ja pesuaineita, sekä 
polttoainetta tekstiilien kuljetuksissa asiakkailta pesulaan ja 
takaisin asiakkaille.
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Veden kierrätys ja jätevesi
Kierrätämme vettä eri pesuvaiheissa, 
esimerkiksi huuhteluvesi voidaan 
käyttää seuraavan erän pesuvetenä.  
Seuraamme jäteveden laatua sään-
nöllisin mittauksin. Likaisinta jätevesi 
on mattojen ja teollisuuspyyhkeiden 
pesusta.

Pesutuloksen valvonta ja pakkaus
Valvomme pestyjen tuotteiden puh-
tautta erittäin tarkasti. Tekstiilien suu-
rin likaantumisen vaara piilee kuitenkin 
vasta viimeisessä vaiheessa, matkalla 
pesulasta takaisin asiakkaalle. Jotta 
pestyt vaatteet pysyvät puhtaina ja hy-
gieenisinä asiakkaalle asti, suojaamme 
tekstiilit paluukuljetuksen aikana.

Paluukuljetus
Sama auto kuljettaa asiakkaalle 
puhtaat tekstiilit ja noutaa käytetyt. 
Puhtaat ja likaiset tekstiilit pidetään 
aina erillään toisistaan.

Kun tekstiilit tulevat käyttöikänsä päähän, poistamme 
ne käytöstä. Toimitamme tekstiilijätettä hyödynnettä-
väksi energialähteenä tai uusiotuotteina.

Huollamme vuosittain  
175 miljoonaa kiloa tekstiilejä.
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Tuotteita, joita tarvitsemme runsaas-
ti, valmistetaan pääosin Aasiassa ja 
Afrikassa, lisäksi meillä on paikallis-
toimittajia pienemmän mittakaavan 
tarpeisiin Euroopassa ja Aasiassa. 

Suosimme pitkäaikaisia kumppa-
nuussuhteita ja ostamme valtaosan 
tuotteista yrityksiltä, joiden toiminnan 
tunnemme hyvin. Jotta toimintamme 
olisi vastuullista alusta loppuun, valit-
semme yhteistyökumppaneiksemme 
vain sellaisia yrityksiä, jotka toimivat 
vastuullisesti ja sitoutuvat Lindströ-
min eettisiin toimintaperiaatteisiin 
(ks. sivu 34).

Vastuulliset tuotteet 
ja hankinnat
Vastuulliset tuotteet tarkoittavat sitä, että meidän täytyy 
aina tietää mitä hankimme ja kantaa vastuu niistä tuotteista, 
joita tarjoamme asiakkaille. Globaalisti toimivana yhtiönä 
hankimme tuotteita ja palveluita sekä läheltä että kaukaa. 

Yhteinen ymmärrys pienentää 
riskejä

Seuraamme toimittajiemme työolo-
suhteita, ympäristöasioiden hoitoa ja 
eettisten toimintaperiaatteidemme 
noudattamista säännöllisten auditoin-
tien ja vierailujen avulla. Emme näe 
auditointeja pelkkinä pistokokeina 
tai tarkastuksina, vaan mahdollisuu-
tena syventää yhteistä ymmärrystä 
vastuullisista toimintatavoista myös 
eri kulttuureissa. Siksi auditointeja 
suorittaa pääasiassa Lindströmin 
oma henkilöstö ja käymme vierailuilla 

Vastataksemme asiakkaiden toiveisiin 
nopeammista toimituksista, päätimme 
käynnistää oman työvaatetuotannon. 
Ensimmäinen työvaatetehdas avataan 
vuoden 2017 alussa Latviaan. Sen ansiosta 
pystymme nopeuttamaan työvaate-
toimituksia Pohjois-Euroopan alueella 
huomattavasti.

Oma työvaate- 
valmistus käyntiin
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YLIVERTAINEN TOIMINTA

Maariskien arvionti
Arvioimme toimintamaissa olevia riskejä, 
jotka liittyvät muun muassa:

• palkka- ja energiakustannuksiin

• poliittisiin muutoksiin

• kulttuuriin

• viranomaisten käytökseen  
ja korruptioon

• rikollisuuteen ja piratismiin

• lainsäädäntöön

• ilmastoon ja infrastruktuuriin

• terveyteen ja turvallisuuteen

Arvioimme riskien todennäköisyyden han-
kintamaissamme sekä niiden vaikutuksen 
toiminnallemme, ja suunnittelemme miten 
riskeihin varaudutaan. Mikäli riskitaso 
arvioidaan liian korkeaksi, emme hanki 
tuotteita kyseisestä maasta.

Toimittajaluokituksemme 
perustuu riskianalyysiin ja 
tuotteen merkitykseen.

toimittajiemme luona myös auditoin-
tien välillä. Vierailuilla havainnoimme 
sovittujen asioiden etenemistä ja eet-
tisten periaatteiden noudattamista, 
jolloin mahdollisiin ongelmatilanteisiin 
voidaan puuttua nopeasti.

Luokittelemme toimittajamme 
toimittajiin ja toimintamaihin liittyvien 
riskien sekä tuotteiden tärkeyden 
perusteella. Vuoden 2016 aikana 
teimme maariskikartoituksen, jossa 
arvioimme muun muassa hankinta-
maiden viranomaisvalvonnan tasoa, 
ihmisoikeuskysymyksiä, lapsityövoi-
man käyttöä sekä korruptiota. 

Lisäksi olemme tehneet toimit-
tajakohtaisen riskianalyysin kaikille 
tärkeimmille toimittajillemme, joita on 
noin 15 prosenttia kaikista toimittajis-
tamme. Kehitämme jatkuvasti hankin-
taketjumme seurantaa ja raportointia, 
jotta olemme paremmin selvillä mitä 
eri puolilla maailmalla tapahtuu ja 
noudatetaanko sovittuja asioita.



24

YLIVERTAINEN TOIMINTA

Lindström vaatettaa noin miljoona 
työntekijää päivittäin. Työvaatteiden 
lisäksi tarjoamme mattoja, hygienia-
tuotteita, hotelli- ja ravintolatekstiilejä, 
teollisuuspyyhkeitä sekä henkilönsuo-
jaimia. Vastaamme aina tarjoamiem-
me tuotteiden laadusta ja tuotetur-
vallisuudesta sekä soveltuvuudesta 
käyttötarkoitukseensa.

Autamme asiakkaitamme valit-
semaan heille parhaiten soveltuvat 
tuotteet, mikä parantaa turvallisuutta 
ja hygieniaa sekä varmistaa käyttäjien 
viihtyvyyden ja hyvinvoinnin. Tunnem-
me myös eri maissa ja eri toimialoilla 
tuotteilta vaaditut merkinnät ja 
sertifikaatit, esimerkiksi EU:n alueella 
tarjoamme CE-merkittyjä ja Venäjällä 

Luotettavaa laatua
EAC-hyväksyttyjä henkilönsuojaimia. 

Jotta asiakkaamme voivat luottaa 
tuotteiden laatuun, kaikki tarjoamam-
me tuotteet ovat aina käyttötarkoituk-
sen mukaan suunniteltuja, ja valmis-
tettu Lindströmin ohjeiden mukaisesti 
tai täyttävät meidän laatuvaatimuk-
semme. Jotta toimittajamme tietä-
vät ohjeemme ja vaatimuksemme, 
olemme julkaisseet kaikki Lindströmin 
tuoteryhmät sisältävän Laadunvar-
mistuskäsikirjan nettisivuillamme 
(www.lindstromgroup.com/supp-
liers).  Käsikirja kattaa koko ketjun 
laadunvarmistuksen – suunnittelusta 
toimitukseen.
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Olemme vastuussa henkilöstöm-
me turvallisuudesta ja terveydestä. 
Tehokkain tapa lisätä turvallisuutta on 
vahinkojen ennalta ehkäisy ja riskien 
havainnointi, ja olemmekin keskitty-
neet näihin keinoihin.

Lindströmiläisille sattuu tapaturmia 
yleisimmin matkoilla työn ja kodin 
välillä sekä pesuloissa rullakkoa tai 
mattokasettia siirtäessä. Merkittävim-
mät tapaturmariskit ja ammattitau-
teja aiheuttavat tekijät työssä liittyvät 
ergonomiaan, meluun, tärinään ja 
kemikaaleille altistumiseen. Tärkeä 
keino, jolla ehkäisemme tapaturmia 
ja ammattitauteja on turvallisuusris-
kien havainnointi ja kannustammekin 
henkilöstöämme raportoimaan aina 
havainnoistaan. Järjestämme myös 
pesuloissa kuukausittaisia turvalli-
suuskävelyjä, joilla havainnoimme yh-
dessä tilojen turvallisuutta ja riskejä.

Haasteenamme on eri maissa ja 
kulttuureissa olevat erot tapaturmien 

Turvallisesti töissä

kirjaamistavoissa, jolloin tytäryhtiöi-
demme tapaturmaluvut eivät välttä-
mättä ole vertailukelpoisia keskenään. 
Lisäksi sairastamisen ja poissaolojen 
kustannusvaikutukset ovat merkittä-
viä, mutta kaikki esimiehemme eivät 
vielä niitä tunnista. Haluamme saada 
poissaolojen kustannukset läpinäky-
vämmin esimiesten tietoisuuteen ja 
olemme käsitelleet asiaa esimiesten 
koulutuksissa.

Riskien 
havainnointi 
on tehokas 
tapa ehkäistä 
vahinkoja.
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Sitoutuneet 
työntekijät
Kasvamme kansainvälisesti hyvää 
vauhtia ja tällä hetkellä meitä on lähes 
3 500 lindströmiläistä 24:ssä maas-
sa. Jotta onnistumme toimimaan ja 
kasvamaan eri maissa ja kulttuureissa 
meidän täytyy sisäistää uudenlainen 
tapa toimia. Teemme vähemmän pää-
töksiä pääkonttorilla ja rohkaisemme 
lindströmiläisiä ottamaan vastuuta 
sekä tekemään enemmän päätöksiä 
paikallisesti, lähellä asiakkaita. 

Kansainvälinen kasvumme syntyy 
osaavien, sitoutuneiden ja innostu-
neiden lindströmiläisten voimin. Siksi 
olemme käynnistäneet sisäisen kult-
tuurinmuutoksen, jossa panostamme 
entistä enemmän lindströmiläisten hy-
vinvointiin, kehittymiseen ja rohkaise-
miseen. Kehittämällä ja laajentamalla 
omaa osaamistamme pystymme 
myös ilahduttamaan ja palvelemaan 
asiakkaitamme entistä paremmin.

Meidän esimiesten on pystyttävä hahmottamaan tu-
levaisuutta ja välittämään tämä tulevaisuudenkuva 
ja sen tuomat mahdollisuudet henkilöstölle. Silloin 
meidän on helppo asettaa yhteiset tavoitteet, lähteä 
kehittämään oikeanlaista osaamista ja innostaa 
ihmisiä tekemään töitä tavoitteiden eteen. 

Meidän pitää myös tukea ja kannustaa toisiamme, 
sillä arvostus ja tunne siitä, että työntekijästä aidosti 
välitetään ja häneen luotetaan, on paras ”liima” hen-
kilöstön sitouttamiseen. Päätöksenteon siirtäminen 
työntekijöille, jotka ovat lähellä asiakkaita on myös 
selkeä luottamuksen osoitus.

Autamme esimiehiämme kehittämään omaa osaa-
mistaan, jotta he osaavat tukea, kehittää ja innostaa 
lindströmiläisiä entistä paremmin. Olemme julkais-
seet myös urakehityspolkuja, joiden avulla työnte-
kijät voivat tunnistaa mahdollisuutensa kehittyä ja 
edetä vastuullisempiin tehtäviin Lindströmillä.

Seuraamme henkilöstön sitoutumista ja tyytyväi-
syyttä säännöllisesti ja on tosi hienoa nähdä, että 
lindströmiläisten sitoutuminen on vahvaa.

Minna, miten henkilöstö sitoutuu 
parhaiten Lindströmiin?

     Vie asioita 
rohkeasti 
eteenpäin ja 
uskalla tehdä 
päätöksiä!”

”

MINNA GENTZ
Senior Vice President, Human Resources

?
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Tavoite: Henkilöstön tyytyväisyys on kansainvälisen 
vertailuarvon ylimmässä 20 prosentissa.

Henkilöstö lukuina 2016

Visiotavoitteet ja tulokset 

Tarkempia tavoitteita, joilla seuraamme onnistumistamme

*Raportointivuoden viimeisenä päivänä.

*Luku on muunnettu vertailukelpoiseksi kan-
sainvälistä vertailua varten. Kun myös vertailun 
ulkopuoliset kohdat sisällytetään, on tulos 3,99.

Lindström

4.03
Raja-arvo 2016

Visiotavoite

0 % 100 %

3,88*

3-5 90 75% %

Työtehtävittäin

Tuotanto 56 %

Asiakasrajapinta 32 %

Asiantuntija 10 %

Johto 2 %

Henkilöstön määrä maittain*

Suomi

Venäjä

Unkari

Intia

Liettua

Tšekki 

Viro

Muut

1544

357

227

185

777

142

135

122

vahvaa ehdokasta 
talon sisältä jokaiseen 
avoimeen tehtävään

potentiaalisista 
esimiehistä ja johtajista 
pysyy Lindströmillä

avoimista esimies-
tehtävistä täytetään 
talon sisältä

Henkilöstön määrä*

2016

2015

2014 3039 %  Miehiä39

3489

3248
61 %  Naisia  
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Mittaamme henkilöstömme sekä 
asiakkaiden tyytyväisyyttä vuosittain. 
Tuoreimmassa, keväällä 2016 tehdys-
sä tutkimuksessa yli 70 prosenttia 
vastanneista lindströmiläisistä kertoi 
olevansa tyytyväisiä. Tulosten perus-
teella lindströmiläisten sitoutuminen 
on korkeaa ja 77 prosenttia kokee ole-
vansa sitoutuneita sekä työhönsä että 
Lindströmiin työnantajana. Meillä on 
myös kehitettävää etenkin palautteen 
annossa ja sisäisessä viestinnässä.

Pärjäämme myös kansainvälisessä 
vertailussa kun vertaamme itseämme 
muihin palveluyrityksiin. Tuloksem-
me vaihtelevat kuitenkin maittain 
ja yksiköittäin,  ja aiommekin jakaa 
ja hyödyntää vielä enemmän hyviä 
käytäntöjä parhaimmista yksiköistä ja 
vahvistaa siten konsernitason tulosta.

Hyvä kello kauas kuuluu

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydellä 
on suora yhteys toisiinsa.

Uskomme, että hyvä johtaminen ja 
henkilöstön sitoutuminen vahvistavat 
sisäistä palvelukulttuuriamme, joka 
välittyy asiakkaalle asti. Henkilöstön ja 
asiakkaiden tyytyväisyydellä on suora 
yhteys toisiinsa ja siksi panostamme 
kulttuurimme kehittämiseen entistä 
paremmaksi ja kannustavaksi.

Valmentava esimies – osaavampi 
ja rohkeampi henkilöstö

Olemme ottaneet ensimmäisen 
ison askeleen sisäisen kulttuurimme 
muuttamisessa, jossa rohkaisemme 
lindströmiläisiä ottamaan vastuuta 
sekä tekemään enemmän päätöksiä 
paikallisesti, lähellä asiakkaita. Kult-
tuurin muutoksen avulla pystymme 
lunastamaan lupauksemme 
”We care – Me välitämme”.

Uudessa toimintakulttuurissamme 
esimiehen rooli on ennen kaikkea val-
mentava, ja aloitimme vuonna 2016 
johdolle suunnatun ohjelman val-
mentavan johtamisen valmiuksien ja 
osaamisen parantamiseksi. Odotam-
me esimiestemme muuttuvan entistä 
valmentavammiksi, mikä mahdollis-
taa henkilöstömme proaktiivisem-
man ja itsenäisemmän toiminnan ja 
nopeuttaa päätöksentekoamme. 

Vuoden 2016 kaikissa toiminta-
maissamme ja -yksiköissämme 
tehtiin suunnitelmat uuden kulttuurin 
eteenpäinviemisestä ja miten We 
Care pitäisi näkyä jokapäiväisessä 
käyttäytymisessämme ja toimintata-
voissamme.

Henkilöstötyytyväisyys 2016

3,99

Tyytyväinen 71 %             

Ei tyytyväinen eikä tyytymätön 
17 %      

Tyytymätön 11 %

Ei vastausta 2 %

Keski-arvo
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SITOUTUNEET TYÖNTEKIJÄT

Älä hukkaa hyvää myyjää!

Noin viidesosa lindströmiläisistä tekee töitä myynnin 
parissa ja haasteenamme on etenkin Baltian maissa ja 
Kiinassa myyjiemme suuri vaihtuvuus. Baltian maissa 
nuoret suuntaavat usein ulkomaille ja Kiinassa kilpailu 
kielitaitoisista osaajista on kovaa. 

Jotta emme hukkaisi hyviä myyjiämme, päätimme 
vahvistaa myyjien sitoutumista ja esimiesten aktiivista 
otetta uusien myyjien perehdytyksessä, sitouttami-
sessa ja motivoinnissa. Otimme loppuvuodesta 2016 
käyttöön uusia perehdytystapoja Kiinassa, Liettuassa 
ja Latviassa, siellä esimies on tiiviisti uuden myyjän 
seurana ja tukena ensimmäiset 3-5 työpäivää, uudelle 
myyjälle annetaan päivitetty ja kattava tietopaketti 
Lindströmistä ja käytännöistämme ja nimetään kum-
mityöntekijä. Lisäksi uuden myyjän työn onnistumista 
seurataan aktiivisesti, hän saa säännöllisesti palautet-
ta työstään ja hänelle tarjotaan tukea myyntitavoittei-
den saavuttamiseksi.  

“Sitä on vaikea selittää, mutta jokin on muuttunut. 
Näemme enemmän iloisia ilmeitä ja saamme entistä 
enemmän uusia ideoita. Myyntiyksikön sijaan seuram-
me ja kehitämme nyt jokaista myyjää yksilönä. Myös 
suhtautumisemme uusiin myyjiin on muuttunut, he 
tuntuvat nyt kuin omilta lapsilta joita meidän täytyy 
kasvattaa”.

Ovidijus Gudaitis, Sales Coordinator, Textile Wiper Services, Lithuania

Egidijus Cibulskas, Senior Sales Manager, Mat Services, Lithuania

Kilpailu 
osaajista  
on kovaa

We care – me välitämme

”Työntekijämme kertoivat selkeistä muutoksista, joita 
on tapahtunut sen jälkeen, kun lähdimme rohkaise-
maan heitä uudella otteella. Esimerkiksi valtuutus 
tehdä itsenäisiä päätöksiä on kannustanut työnte-
kijöitä kaikilla tasoilla ja työstä saatu tunnustus ja 
avoin palautteen jakaminen auttaa myös oppimaan 
virheistä. Lisäksi yhdessä tekeminen on parantunut ja 
asioita pohditaan enemmän yhdessä”.

Kalpana Sachdeva, HR Manager, India

Asioita 
pohditaan 
enemmän
yhdessä 
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Kannattava 
kasvu
Vaikka kasvamme vauhdilla,  
emme unohda arvojamme

Tavoitteenamme on kasvaa ja saavut-
taa 500 miljoonan euron liikevaihto 
vuonna 2020, ja kasvammekin no-
peasti sekä orgaanisesti että yritys-
ostojen kautta. Olemme laajentaneet 
toimintaamme jatkuvasti uusiin 
maihin viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden ajan ja tällä hetkellä suurim-
mat kasvuodotuksemme kohdistuvat 
Venäjälle ja Aasiaan.

Nopean kasvun keskelläkin pidäm-
me huolen, että kasvu on kannattavaa 
ja toimimme arvojemme mukaisesti. 
Aloitamme liiketoiminnan uudessa 
maassa vasta, kun löydämme paikal-
lisen henkilöstön ja yhteistyökumppa-
nit, joiden toiminta vastaa arvojamme 
ja eettisiä periaatteitamme. Lisäksi 
toteutamme aina yritysostoihin liitty-
vän prosessin, ostokohteen havaitse-
misesta ostetun kohteen integrointiin 
asti, hallitusti ja selkein periaattein. 
Toimintaamme ei siis ohjaa yksin 

Meillä on tarkat eettiset toimintaperiaatteet, joiden 
mukaan toimimme. Olemme myös tehneet talous-
puolella ison muutoksen organisaatiossa ja kaikista 
toimintamaista raportoidaan nyt suoraan talousjohta-
jalle. Aiemmin ongelmista tai vaikkapa johdon väärin-
käytöksestä saattoi olla vaikeaa raportoida eteenpäin, 
mutta nyt ongelmia on helpompi tuoda esille ja saam-
me myös yhdenmukaistettua toimintatapojamme.

Olemme myös tarkentaneet esimerkiksi yritysos-
toihin liittyviä prosesseja, jolloin niissä ei toimita tai 
reagoida tilanteen mukaan, vaan tarkasti määritellyllä 
tavalla. 

Olemme todella tarkkoja siinä, että noudatamme 
paikallisia lakeja ja säädöksiä ja puutumme havaittui-
hin ongelmiin heti. Käymme ongelmatapaukset tar-
kasti läpi myös johdon ja hallituksen kanssa, ja ennen 
kaikkea otamme niistä opiksemme!

Petri, Lindström toimii 24 maassa – miten 
varmistetaan, että toiminta on vastuullista 
kaikissa maissa?

     Otamme
virheistä opiksi”.”
kasvun tavoittelu, vaan halu tehdä 
taloudellisesti kannattavia ja eettisesti 
kestäviä ratkaisuja. 

PETRI VAPOLA
CFO

?
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KANNATTAVA KASVU

Tuotamme taloudellista hyvinvointia vastuullisen 
liiketoimintamme ja -tapamme kautta.

Visiotavoitteet ja tulokset 2016

Liikevaihto ja vuotuinen kasvuprosentti, M€

Omavaraisuusaste, %

Quick ratioNettovoitto, M€

Sijoitetun pääoman tuotto, %
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Vakavarainen yhtiö voi 
investoida kasvuun.
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KANNATTAVA KASVU

Kasvun vuosi 2016

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen 2016 (t€)

Kasvu

Vuonna 2016 Lindström konsernin 
liikevaihto kasvoi seitsemän prosent-
tia edellisestä vuodesta ja oli 323 
miljoonaa euroa (302 M€ vuonna 
2015). Emoyhtiön liikevaihto oli 173 
miljoonaa euroa (165 M€). Euroopan 
ja Aasian tytäryhtiöiden osuus oli 127 
miljoonaa euroa eli 39,3 prosenttia 
(114 M€, 37,7 %).

Konsernin liiketoiminta kasvoi lähes 
kaikilla markkinoilla euroissa mitattu-
na. Tilivuonna kasvua tuettiin liike-
toiminta- ja yritysostoilla Unkarissa, 
Isossa-Britanniassa ja Turkissa. 

Kannattavuus

Konsernin voitto ennen veroja oli 22,4 
miljoonaa euroa (27,2 M€). Emo-
yhtiön tulos ennen satunnaiseriä, 
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 32,3 
miljoonaa euroa (30,3 M€). Konsernin 
kannattavuus heikentyi lähinnä ma-
teriaali- ja henkilöstökulujen nousun 
takia. Emoyhtiössä kannattavuus pa-
rantui lähinnä liikevaihdon kasvaessa 
suhteellisesti enemmän kuin ostojen.

Liikevaihto 
asiakkailta

+323 170

Raaka-aineet 
ja tuotteet

-76 139
Muut 
hankinnat

-53 973
Alihankkijatyö
-46 314

Energia
-12 784

Palkat ja 
korvaukset 
henkilöstölle

-77 946
Verot ja 
sosiaalikulut 
valtiolle

-27 247
Osingot 
osakkeen- 
omistajille

-10 191

Rahoitustuotot
+2 751

Muut tuotot
+587

Korot rahoittajille
-583

=21 331TULOT

MENOT

Liiketoiminnan lisäarvo 
investointeihin ja liike-
toiminnan kehittämiseen 

Investoinnit ja hankinnat

Konsernin nettoinvestoinnit olivat 
tilikaudella 34,2 miljoonaa euroa (22,1 
M€). Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit 
olivat 10,7 miljoonaa euroa (10,4 M€). 
Merkittävimmät emoyhtiön investoin-
nit tilikauden aikana olivat IT-järjes-
telmät sekä pesuloiden laajennus 
Vantaalla, joka valmistuu vuoden 2017 
aikana. Muita emoyhtiön pesula-
koneistuksen ja palvelukeskusten 
uudistusinvestointeja tehtiin Pietar-
saaressa, Hämeenlinnassa, Espoossa 
ja Pieksämällä. Tytäryhtiöissä uusia 
palvelukeskuksia perustettiin Ruotsiin 
ja Englantiin. Laajennus sekä moder-
nisointityöt tehtiin Bulgariaan, Intiaan, 
Liettuaan, Turkkiin ja Venäjälle. Merkit-
tävä investointi tuotteiden valmistus-
laitokseen Latviassa aloitettiin 2016, ja 
se jatkuu edelleen 2017.
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KANNATTAVA KASVU

Rahoitus ja maksuvalmius

Tilivuonna emoyhtiö teki Intian, 
Moskovan, Ukrainan ja Etelä-Korean 
tytäryhtiöihin osakepääomasijoituksia 
5,5 miljoonalla eurolla (6,4 M€).

Konsernin maksuvalmius pysyi hy-
vänä tilivuoden ajan. Tilinpäätöksessä 
konsernissa olevat pankkilainat ovat 
tytäryrityksille kohdennetusti emoyh-
tiön kautta neuvoteltuja luottoja.

Velvoitteet ja toiminnan  
kehittäminen

Kehitystoimintamme kohdistuu pää-
osin palvelukonseptin ja –prosessien 
mallintamiseen sekä kehittämiseen. 
Lisäksi kehitystyötä tehdään tuote-
suunnittelun ja hankintatoiminnan 
saralla. Kehitystoimintaan liittyvät 
panostukset kirjataan liiketoiminnan 
kuluiksi. 

Näkymät vuodelle 2017

Toimimme maissa, joissa on kohonnut 
valuuttakurssien vaihteluriski. Itä-Uk-
rainan tilanteen takia paikallisen pe-
sulan toiminta uudelleen organisoitiin. 
Konsernitasolla toimintaedellytykset 
ovat kuitenkin pysyneet ennallaan ja 
vuonna 2017 arvioimme sekä emo-
yhtiön että koko Lindström-konser-
nin liikevaihdon kasvavan. Konserni 
kasvaa pääosin orgaanisesti, mutta 
sen tavoitteenamme on kasvaa yhä 
enemmän yritysostojen kautta. 

Kannattavuus pystytään varmista-
maan aktiivisella asiakasyhteistyöllä ja 
jatkuvalla prosessien tehostamisella. 
Siten odotamme kannattavuuden 
pysyvän nykyisellä tasolla.

Vuoden 2017 investoinnit tulevat 
olemaan vuoden 2016 investointeja 
suuremmat. Suomessa pesulakoneis-
tuksen merkittäviä uudistusinvestoin-
teja teemme Nurmossa. Emoyhtiössä 
teemme lisäksi merkittäviä investoin-

teja IT-järjestelmiin. Tytäryhtiöissä 
merkittävimmät investoinnit uusiin 
palvelukeskuksiin teemme Latviassa, 
Liettuassa, Isossa-Britanniassa, Venä-
jällä, Kiinassa ja Virossa.

Olemme vastuullinen 
veronmaksaja

Emme harrasta aggressiivista 
verosuunnittelua, vaan maksamme 
verot siellä missä toimimme. Yh-
tiömme ovat kunkin toimintamaan 
omassa yritysrekisterissä, ja ne 
maksavat veronsa kyseiseen maahan. 
Noudatamme kansainvälisiä siirto-
hinnoittelusäädöksiä ja paikallisista 
verolainsäädäntöä ja -määräyksiä. 

Maksoimme vuoden 2016 aikana tu-
loveroja yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. 
Tuloverojen lisäksi maksoimme tuo-
tantoon, palveluihin, työllistämiseen ja 
kiinteistöihin liittyviä veroja, yhteensä 
64,4 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Verot

Verolajit

Henkilöstöön liittyvät verot 47 %

Arvonlisävero 42 %

Tulovero 10 %

Muut verot 1 %

Verot alueittain

Suomi 68 %

Euroopan ja Aasian 
tytäryhtiöt 32 %

Työllistämme merkittävän määrän alihankkijoita, 
esimerkiksi koko jakelupalvelumme on ulkoistettu. 
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Sitoutumisemme aloitteisiin

• Kestävän kehityksen peruskirja

• YK:n ihmisoikeuksien periaatteet 

• ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista 

• OECD:n toimintaohjeisiin monikansallisille yrityksille

• Global Compactin periaattet (raportoimme European 
Textile Service Associationin kautta)

• Sosiaalista ja eettistä vastuuta edistävä Sedex-verkosto 
(Supplier Ethical Data Exchange)

Jäsenyytemme järjestöissä

• Perheyritysten Liitto ry 

• Yleinen Teollisuusliitto 

• Elinkeinoelämän keskusliitto

• European Textile Service Association (ETSA) 

• toimitusjohtajamme Juha Laurio toimii ETSA:n  
puheenjohtajana kaudella 2014-2017

 
Asiantuntijamme toimivat lukuisissa toimialaa, standarde-
ja ja lainsäädäntöä edistävissä työryhmissä sekä kansalli-
sella, että kansainvälisellä tasolla.

Toiminnan 
periaatteet

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteemme, eli Lindströmin Code of Conduct 
määrittelee kuinka sekä me että kaikki toimittajamme 
toimimme, ja miten kannamme vastuun ihmisistä ja ympä-
ristöstä.

Hankimme tuotteita vain niiltä toimittajilta, jotka ovat 
sitoutuneet toimintaperiaatteisiimme ja seuraamme 
periaatteiden noudattamista auditointien ja toimittajavie-
railujen avulla.

Noudatamme
• Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO 

9001- ja ISO 14001-standardien mukaisesti. 
Vuoden 2016 aikana uudelleensertifiointi 
toteutettiin uusien ISO 9001:2015 ja ISO 
14001:2015 -standardien mukaisesti. 

• Kaikkien pesuloiden hygieenisyyden omavalvonta-
järjestelmä on rakennettu standardin EN-SFS 14065 
(Tekstiilit – Pesulassa huolletut tekstiilit – Mikrobiologi-
sen puhtauden hallinta) mukaan.

• Lisäksi noudatamme Työterveys- ja turvallisuusasioi-
den johtamista koskevaa OHSAS 18001 -standardia.

Kaikkien rullapyyhkeidemme tekstiili ja 90 % työvaate- ja 
hotellitekstiileistä ovat Öko-tex 100 –sertifioituja.

Suomen rullapyyhepalvelulla ja Ruotsin hotel-
litekstiilien palvelukeskuksilla on Pohjoismai-
nen Joutsenmerkki.

100 % toimittajista on 
sitoutunut Lindströmin 
Code of Conductiin.

4075 0055 

Arvot antavat suunnan. 
Toimintaamme ohjaavat arvomme:

Kannattava 
kasvu 

Pitkäaikainen
asiakassuhde

Vastuullisuus Innostus ja
oppimisen ilo
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Lindström rakentamassa lapsille 
parempaa tulevaisuutta

Olemme erittäin ylpeä siitä, että olemme olleet yksi 
UNICEFin Intiassa järjestämän WASH-projektin 
päätukijoista jo yhdeksän vuoden ajan. WASH-pro-
jektien tavoitteena on parantaa vesi-, viemäröinti- ja 
hygieniaolosuhteita Intian köyhimmillä alueilla. Intian 
runsasväkisimmällä alueella Rajasthanissa on me-
neillään projekti, joka keskittyy heikoimmissa oloissa 
elävien heimojen elinolojen parantamiseen. Puhdas 
juomavesi, kunnollinen viemäröinti ja korkea hygie-
niataso ovat jokaisen lapsen oikeus.

Vuodesta 2014 Rajasthanin WASH-projekti on 
saavuttanut yli 76 000 lasta 574 koulussa. Kouluissa 
on jaettu tietoa hygieniasta, annettu neuvoja kä-
sienpesupisteiden, käymälöiden sekä juomaveden 
jakelupisteiden rakentamiseen ja ylläpitoon. Projektin 
turvin on jaettu asiantuntemusta myös paikallisissa 
kyläyhteisöissä. 

Lue osoitteesta www.lindstromgroup.com/unicef 
tarinoita Rajasthanin lapsista, kouluista ja kylistä. 

Kuvat ©UNICEF/India 2015/Haru

TOIMINNAN PERIAATTEET
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Johtaminen

Strategiaa toteutetaan 
arkipäivässä

Meillä tavoitetila eli visio ja siihen 
tähtäävät keinot määritellään viiden 
vuoden välein. Nyt voimassa on vuo-
teen 2020 tähtäävä visio ja strategia, 
jonka laatimiseen osallistui noin 300 
lindströmiläistä eri puolilta organisaa-
tiota. Strategiset valinnat ohjaavat 
arkipäivän työtä kehitysprojektien, 
tiimien tavoitteiden ja yksilöiden työ-
tehtävien kautta. 

Liiketoimintaa johdamme globaali-
en ja alueellisten toimintojen kautta. 
Strategiamme mukaan teemme 
päätökset lähellä asiakasta, joten 
alueen ja paikallisen yksikön rooli pää-
töksenteossa on vahva. Muun muassa 
palvelun kannattavuuteen, vastuulli-
suuteen, laatuun ja kehitykseen sekä 
henkilöstöasioihin liittyviä asioita joh-
damme keskitetysti konsernitasolta.

Olemme vuonna 1848 perustettu perheyritys, ja omistaja-
perheen vaikutus näkyy arvoissamme ja johtamistavassamme. 
Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä, Suomessa.

Riskienhallinta

Riskienarviointi ja -hallinta on meillä 
suunnitelmallista ja hallituksen 
ohjauksessa. Riskienhallinnan avulla 
pyrimme turvaamaan toimintam-
me jatkuvuuden. Riskien hallinta 
keskittyy liiketoiminnan riskeihin ja 
toimintaympäristön ja -edellytysten 
muutoksien ennakointiin, sopimus- ja 
luottoriskeihin, työ- ja kemikaalitur-
vallisuuteen liittyviin riskeihin sekä 
tietoturvaan ja tietosuojaan.

Paikallisen 
yksikön rooli on 
päätöksenteossa 
vahva.

Toiminnan seuraaminen ja 
palkitseminen

Toimintamme seuraamiseen olemme 
laatineet konserni-, tytäryhtiö-, yksik-
kö- ja henkilötasoisen mittariston, joka 
on sidottu strategisiin tavoitteisiin. 
Mittaristoa rakennettaessa kiinnitim-
me huomiota siihen, ettei se johda 
osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös 
palkitsemisjärjestelmän perustana. 

TOIMINNAN PERIAATTEET

Services 
& Product 
Concepts Procurement

Sales and 
Markets

Finance and 
Business 
Control

Human 
Resources Quality

Russia

President & CEO

Central & Western Europe

Asia & Eastern Europe

Finland, Baltics, Belarus, Comforta Oy

Globaalit toiminnot Alueelliset toiminnot
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Jari Vihervuori, 46
Senior Vice President,
Finland, Baltic States,
Poland and Belarus  
Managing Director, Comforta Oy
 

Hallitus

Johtoryhmä

Jukka Roiha, 
hallituksen pj

Sari Kousa

Harri-Pekka 
Kaukonen

Naresh Gupta Ahmet Esen Anne Korkiakoski

Karolina Roiha

Riippumattomia 
jäseniä, eli jäseniä, 
joilla ei ole työ- tai 
omistussuhdetta 
Lindströmiin, ovat 
Anne Korkiakoski, 
Naresh Gupta, Ahmet 
Esen ja Harri-Pekka 
Kaukonen.

Juha Laurio, 44
President & CEO

Minna Gentz, 46
Senior Vice President, 
Human Resources

Mika Hartikainen, 50
Senior Vice President, 
Asia and Eastern Europe

Theo Slegt, 56
Senior Vice President,
Operations

Harri Puputti, 50
Senior Vice President,
Quality

Petri Vapola, 45
CFO

Mika Kujala, 39
Senior Vice President,
Russia and Group Business 
Development

Santtu Jokinen, 43
Senior Vice President, 
Western & Central 
Europe
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HENKILÖSTÖ

Suomi 1544

Venäjä 357

Unkari 227

Intia 185

Liettua 142

Tšekki 135

Viro 122

Latvia 99

Kiina 87

Slovakia 76

Ukraina 74

Ruotsi 68

Iso-Britannia 63

Puola 57

Slovenia 53

Bulgaria 48

Romania 41

Kroatia 25

Turkki 21

Serbia 20

Saksa 16

Valko-Venäjä 15

Kazakstan 8

Etelä-Korea 6

Yhteensä 3489

Henkilöstön määrä maittain 

2014 2015 2016

Sairauspoissaolo-% 4,12 4,36 4,48

Sairauspäivät per henkilö 9,75 10,58 10,63

Vakituisen henkilöstön vaihtuvuus* 18 % 17 % 18 %

* Aiemmin raportoitu kokoaikaisen henkilöstön vaihtuvuus

Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus

Vastuullisuuden tunnuslukuja

Ikäjakauma 2016

Alle 30 vuotta 25 %

30-50 vuotta 58 %

Yli 50 vuotta 17 %

Työsuhteen muoto 2016

Kokoaikaiset 85 %

Osa-aikaiset 15 %

Työsuhteen muoto 2016

Vakituiset 86 %

Määräaikaiset 14 %
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YMPÄRISTÖ

Sisään 2014 2015 2016

Uudet tekstiilit  2 446   2 634 2 883 ton

Pestyt tekstiilikilot  159 334   163 679 175 483 ton

Kokonaisenergian kulutus  175 113   165 985 171 046 MWh

Öljy  13 213   5 202 512 MWh

Maakaasu  75 468   72 317 77 397 MWh

Propaani  32 264   33 498 34 638 MWh

Höyry  9 462   10 811 12 146 MWh

Sähkö  35 098   36 275 38 078 MWh

Biokaasu  1 189   1 230 1 638 MWh

Kaukolämpö  8 418   6 652 6 637 MWh

Veden kulutus  1 119 780   1 088 862 1 184 092 m3

Pesuaineet  1 759   1 737 1 772 ton

Ulos 2014 2015 2016

Poistotekstiilit  1 142   1 204 1 301 ton

CO2 päästöt 58 726 60 462 60 363 ton

Päästöt viemäriverkostoon

BOD7  579   427 469 ton

COD  1 567   1 162 665 ton

Fosfori  13   17 7 ton

Kiintoaine  486   442 370 ton

Raskas metallit  4   2,7 3,5 ton

Rasvat ja öljyt  107   122 117 ton

Kokonaisjäte 6 021 6 143 6 118 ton

Konsernin ekotasase
Olemme vähentäneet 
öljyn käyttöä selvästi.

2014 2015 2016

Pestyt tekstiilikilot, tonnia 159 334 163 679 175 483 ton

Energiankulutus

Kokonaiskulutus, MWh 175 133 165 985 171 046 MWh

Pestyä tekstiilikiloa kohden 1,1 1,01 0,97 kWh/kg

Vedenkulutus

Kokonaiskulutus 1 119 780 1 088 862 1  184 092 m3

Pestyä tekstiilikiloa kohden 7 6,7 6,7 l/kg

Pesukemikaalien kulutus

Kokonaiskulutus 1 759 1 737 1 772 ton

Pestyä tekstiilikiloa kohden 11 10,6 10,1 g/kg

Kasvihuonekaasupäästöt

Kokonaispäästöt 58 726 60 462 60 363 tCO2e

Pestyä tekstiilikiloa kohden 370 370 344 gCO2e/kg

Kulutus ja päästöt suhteessa pestyihin kiloihin

Olemme onnistuneet tehostamaan 
toimintaamme, samaan aikaan kun 
pestyjen kilojen määrä on noussut.
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YMPÄRISTÖ

Tekstiilijäte, kg 2014 2015 2016

Suomi 660 881 673 654 776 273

Eurooppa ja Aasia 481 021 530 145 524 930

Yhteensä 1 141 902 1 203 799 1 301 203

Tekstiilijätteen kierrätys 2014 2015 2016

Suomi 100 % 100 % 100 %

Eurooppa ja Aasia 38 % 34 % 31 %

Konserni 74 % 71 % 73 %

Tekstiilijätteet

Suurin yksittäinen jätejae on matto- 
pesuloissa syntyvä hiekkaliete.

Vaarallista jätettä syntyy teollisuus-
pyyhkeiden pesusta sekä jäteveden-
käsittelylaitteistoista.

Hiekka ja liete 2 541 282 42 %

Vaarallinen jäte 959 514 16 %

Tekstiilijäte energiaksi 706 442 12 %

Energiajäte 513 254 8 %

Sekajäte kaatopaikalle 446 122 7 %

Tekstiilijäte kaatopaikalle 347 535 6 %

Tekstiilijäte uusiokäyttöön 247 226 4 %

Pahvi ja paperi 176 960 3 %

Metalli 134 920 2 %

Keräysmuovi 25 326 0,4 %

Biojäte 19 846 0,3 %

Kokonaisjätemäärä, kg 6 118 427

Jätteet
kg

*pahvi ja paperi, metalli, keräysmuovi ja biojäte.

Jätejakauma 2016

Hiekka ja liete 42 %

Tekstiilijätteet 21 %

Vaarallinen jäte 16 %

Energiajäte 8 %

Sekajäte kaatopaikalle 7 %

Muut* 6 %

Tekstiilijätteiden hyödyntäminen 
2016

Energiaksi 54 %

Kaatopaikalle 27 %

Uusiokäyttöön 19 %

Energian käyttö 2016

Maakaasu 45 %

Sähkö 23 %

Propaani 20 %

Höyry 7 %

Kaukolämpö, biokaasu ja öljy 5 %
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YMPÄRISTÖ / TURVALLISUUS

2014 2015 2016

Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)

Energiankulutus

maakaasu 15 245 14 608 15 670

propaani 7 324 7 604 7 863

öljy 3 528 1 389 373

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2)

sähkö 12 308 15 177 15 011

ostettu höyry 1 911 2 184 2 459

kaukolämpö 2 399 1 350 1 350

Muut välilliset kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)

henkilökunnan työmatkat 3 551 4 782 4 358

tekstiilien kuljetus 12 460 13 368 13 279

Yhteensä 58 726 60 462 60 363

Kasvihuonekaasupäästöt, tCO2e

2014 2015 2016 Visio 2020

Havaintojen määrä, kpl 783 745 1133

Havainnot per henkilö 0,26 0,23 0,32 3,5

Turvallisuushavainnot

Haluamme lisätä turvallisuus-
havaintojen määrää.

Asetimme uuden  
tavoitteen vuonna 2016.

Ajetut kilometrit (km/kg)

Jakelu- ja runkokuljetusten päästöt suhteessa tekstiilikiloon*

*Päästökertoimiksi on valittu kolme vuotta vanhojen autojen kertoimet. Kertoimissa on huomioitu, että maksimikantavuudesta käytetään vain puolet 
kuljetusrullakoiden yläpuolelle jäävän tyhjän tilan vuoksi. Kuljetusten päästöt on laskettu VTT:n liikenteenpäästöjärjestelmän yksikköpäästöjen perusteella.

Vuosi 1000 km Jakelu Runkokuljetukset Yhteensä km/kg

2012 27611 0,17 0,0114 0,1815

2013 28667 0,1686 0,0109 0,1795

2014 30691 0,1813 0,0113 0,1926

2015 32698 0,1885 0,0113 0,1998

2016 35421 0,1913 0,0105 0,2018

Vuosi CO2 g/kg CO g/kg HC g/kg NOX g/kg Hiukkaset g/kg

2012 79,5 0,16 0,13 0,46 0,01

2013 78,4 0,15 0,13 0,45 0,01

2014 78,2 0,2 0,18 0,41 0,01

2015 80,9 0,21 0,19 0,42 0,01

2016 75,7 0,11 0,19 0,23 0,01
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Lisäarvon tuottaminen, t€

2012 2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, milj.euro 288,0 303,2 301,3 302,0 323,2

Kasvu % 9,8 5,3 -0,6 0,2 7,0

Nettovoitto, milj.euro 19,3 30,2 23,3 19,1 14,8

Nettovoitto,% 6,7 10,0 7,7 6,3 4,6

Sijoitetun pääoman tuotto % 16,7 24,3 19,7 15,9 11,9

Omavaraisuusaste, % 77,4 79,9 81,5 80,0 78,8

Quick ratio 2,6 2,9 3,3 3,1 2,7

Omavaraisuusaste pyritään 
pitämään yli 60 prosentissa

TALOUS

Hankinnat 2016, t€

Tuoteostot 23 %

Alihankintapalvelut 14 %

Energia 4 %

Muut tavarat ja palvelut 11 %

Investoinnit 11 %
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2014 2015 2016

Liikevaihto asiakkailta 301 290 301 959 323 170

Rahoitustuotot 750 867 2 751

Saadut avustukset ja tuet 0 0 0

Muut tuotot 308 1 862 587

Liiketoiminnan tulovirta 302 348 304 688 326 508

Raaka-aineet ja tuotteet -61 538 -65 333 -76 139

Energiahankinnat -13 484 -12 070 -12 784

Alihankkijatyö -43 979 -44 086 -46 314

Muut hankinnat toimittajilta -45 419 -46 441 -53 973

Liiketoiminnan lisärvo toimittajasuoritusten jälkeen 137 928 136 758 137 298

Palkat ja korvaukset henkilöstölle -68 779 -71 584 -77 946

Verot ja sosiaalikulut viranomaisille -24 994 -25 647 -27 247

Liiketoiminnan lisäarvo rahoittajille 44 155 39 527 32 105

Korot rahoittajille -829 -639 -583

Osingot osakkeenomistajille -9 890 -13 201 -10 191

Liiketoiminnan lisäarvo investointeihin ja toiminnan 
kehittämiseen 33 436 25 687 21 331
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1 Toimitusjohtajan katsaus 7

Organisaation taustakuvaus

3 - 9 Lindströmin kuvaus: koko, liiketoiminta ja rakenne

10 Henkilöstön määrä 27; 38

12 Lindströmin toimitusketju 22-23

15 - 16 Ulkopuoliset sitoumukset ja jäsenyydet järjestöissä 34

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja

17 - 23 Raportin sisällön määrittely ja olennaiset teemat 8-9

Sidosryhmävuorovaikutus

24 - 27 Lindströmin sidosryhmät ja vuorovaikutus 12-15; 35

Raportin kuvaus

28 - 33 Raportin tiedot 43

Hallinto

34 Lindströmin hallintorakenne 37

Liiketoiminnan eettisyys

56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet 34

Vastuullisuuden johtaminen

DMA Vastuullisuuden johtaminen 8-9; 36

Taloudellinen vastuu

DMA Johtamistavan kuvaus 30

EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakatuminen 32; 42

EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus 18

Ympäristö

DMA Johtamistavan kuvaus 16

EN1 Materiaalien käyttö 39

EN3 Energiankulutus 39

EN5 Energiaintensiteetti 39

EN6 Energiankulutuksen vähentäminen 20-21

EN8 Vedenkulutus 39

EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö 20-21

EN15-17 Kasvihuonekaasupäästöt (scope 1-3) 40

EN18 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti 39

EN22 Päästöt viemäriverkostoon 39

EN23 Jätteiden kokonaismäärä 40

EN27 Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteet 18-21

Henkilöstö ja työolosuhteet

DMA Johtamistavan kuvaus 26

LA1 Henkilöstön vaihtuvuus 38

LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus ja poissaolot 25; 38

LA10 Osaamisen kehittäminen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat 28-29

LA12 Hallinnon ja henkilöstön jakauma sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 27; 37-38

LA14 Toimittajat, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti 22-23

Yhteiskunta

SO9 Toimittajat, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti 22-23

Ihmisoikeudet

HR10 Toimittajat, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti 22-23

Tuotevastuu

PR1 Tuotteet ja palvelut, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutukset on arvioitu 15; 24

PR3 Tuotteiden ja palvelujen pakolliset tuoteinformaatiot ja -merkinnät 24

PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset 14

GRI-sisältövertailu
GRI

Sivu
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Konsernin laatu-, ympäristö-, työ-
terveys- ja työturvallisuuspolitiikka 
linjaa periaatteet, joita noudatetaan 
johtamisessa sekä kaikessa yhtiön 
toiminnassa. Jokapäiväisessä toi-
minnassamme päätöksentekoamme 
ohjaavat Lindströmin arvot Kannatta-
va kasvu, Pitkäaikainen asiakassuhde, 
Vastuullisuus ja Innostus ja oppimisen 
ilo.

Sitoudumme:

• kaikessa toiminnassamme edis-
tämään taloudellista, ekologista ja 
sosiaalista kehitystä ja kunnioitta-
maan toimintamme vaikutuspiirissä 
olevien ihmisten ihmisoikeuksia.

• täyttämään lakien ja asetusten 
vaatimukset kaikilla toiminta-alueil-
lamme

• ennaltaehkäisevään riskinhallin-
taan, jolla varmistamme palvelun 
jatkuvuuden, ympäristönsuojelun 
tason parantamisen sekä hyvin-
vointia, terveyttä ja turvallisuutta 
edistävät työolosuhteet

• toiminnan jatkuvaan parantami-
seen yhdessä koko henkilöstön 
kanssa – jokainen lindströmiläinen 
valtuutetaan parannusehdotus-
ten tekemiseen ja parannusten 
toteuttamiseen. Jatkuvan paranta-
misen prosessi on kuvattu ja koko 
henkilöstön saatavilla.

• henkilöstön perehdyttämiseen ja 
jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

• kouluttamaan henkilökuntam-
me ymmärtämään toimintansa 
vaikutukset laatu-, ympäristö-, 
työterveys- ja turvallisuusasioihin ja 
toimimaan vastuullisella tavalla

• avoimeen vuorovaikutukseen 
yhteistyökumppaniemme kanssa 

laatu-, ympäristö-, työterveys- ja 
turvallisuusasioissa. Edellytäm-
me toimittajiemme noudattavan 
Lindströmin Code of Conductissa 
määriteltyjä toimintatapoja. 

• edistämään kannustavaa työtur-
vallisuuskulttuuria, jotta jokainen 
lindströmiläinen voi työskennellä 
turvallisesti ja nauttia terveenä 
vapaa-ajastaan. Tavoitteenamme 
on nolla tapaturmaa ja ammattitau-
titapausta.

• Siihen, että toimitilamme toimivat 
palvelutuotteidemme, turvallisten ja 
tehokkaiden työtilojen sekä kiinteis-
tönhoidon esimerkkitiloina.

Lindström-konsernin henkilöstö 
ja palveluedustajat ovat velvollisia 
toimimaan tämän laatu-, ympäristö-, 
työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan 
mukaisesti.

Konsernin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja 
työturvallisuuspolitiikka
Vastuullisuus on yksi Lindströmin arvoista. Kantamalla vastuun taloudesta, ympäristöstä, 
henkilöstöstä ja hankinnasta Lindström toimii luotettavana ja vakaana kumppanina 
asiakkailleen. Vuoropuhelu asiakkaan kanssa ja jatkuva toiminnan kehittäminen takaavat 
sen, että palvelu vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja on tuotettu vastuullisesti.
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Tässä Code of Conduct’issa mää-
ritellään Lindström-konsernille 
(Lindström Oy tytäryhtiöineen), 
myöhemmin Lindström ja sen tava-
rantoimittajille ja palveluiden tuottajil-
le perusvelvollisuudet koskien vastuita 
osapuolten sidosryhmiä ja ympäristöä 
kohtaan. Lindström varaa itselleen oi-
keuden muuttaa kohtuullisissa määrin 
tätä Code of Conduct’ia, mikäli yhtiön 
omaan vastuukäytäntöön tehdään 
muutoksia. Lindström edellyttää 
että sellaisessa tilanteessa toimittaja 
hyväksyy tähän dokumenttiin tehdyt 
kohtuulliset muutokset.

Sitoudumme:

Lainmukaisuus
• noudattamaan kunkin maan voi-

massaolevaa lainsäädäntöä

Korruption ja lahjonnan kielto
• olemaan hyväksymättä minkään-

laista korruptiota tai lahjontaa ja 
olemaan sekaantumatta mihinkään 
sellaiseen, mukaan lukien rahallisen 
tai muunlaisen etuuden tarjoami-
nen viranomaiselle tarkoituksena 
päätökseen tekoon vaikuttaminen 
lakia rikkomalla.

Työntekijöiden ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen
• edistämään työntekijöidensä 

yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
kohtelemaan heitä tasapuolisesti 
ihonväriin, rotuun, kansallisuuteen, 
sosiaaliseen taustaan, vammaisuu-
teen, seksuaaliseen suuntautunei-
suuteen, poliittiseen ja uskonnolli-
seen vakaumukseen, sukupuoleen 
tai ikään katsomatta.

• kunnioittamaan jokaisen yksilön 
ihmisarvoa, yksityisyyttä ja oikeuk-
sia.

• palkkaamasta ketään tai teettä-
mästä työtä kenelläkään vastoin 
henkilön omaa tahtoa.

• kieltäytymään hyväksymästä 
minkäänlaista asiatonta työnte-

kijöiden kohtelua, kuten henkistä 
väkivaltaa, seksuaalista häirintää 
tai syrjintää.

• kieltämään sellaisen käytöksen, 
mukaan lukien eleet, kielenkäytön 
ja fyysisen kosketuksen, joka on 
seksuaalista, pakottavaa, uhkaa-
vaa, loukkaavaa tai riistävää.

• suorittamaan oikeudenmukaisen 
teettämästään työstä korvauksen 
sekä takaamaan paikallisesti sovel-
lettavan lakisääteisen palkan.

• noudattamaan sovellettavien 
lakien määrittelemiä työtuntien 
enimmäismääriä.

• hyväksymään, laillisuuden rajoissa, 
työntekijöiden oikeuden vapaa-
seen järjestäytymiseen ja olemaan 
syrjimättä niin työntekijäjärjestöjen 
kuin ammattiliittojenkaan jäseniä.

Lapsityövoiman käytön 
kieltäminen
• olemaan palkkaamatta alta 15 

vuoden ikäisiä työntekijöitä, paitsi 
kehittyvissä maissa, joissa ILOn 
päätöslauselma 138 on voimassa, 
olemaan palkkaamatta alta 14 vuo-
den ikäisiä työntekijöitä.

Työntekijöiden turvallisuus ja 
terveys
• kantamaan vastuun työntekijöiden-

sä terveydestä ja turvallisuudesta

• hallitsemaan riskit ja ryhtymään 
kohtuullisiin ennakoiviin toimenpi-
teisiin onnettomuuksien ja työpe-
räisten sairauksien ehkäisemiseksi.

• antamaan koulutusta ja varmista-
maan että työntekijät saavat koulu-
tusta terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvistä asioista.

• käynnistämään tai soveltamaan 
työterveyshuollon ja –turvallisuu-
den OHSAS 18001 tai vastaavaa 
järjestelmää.

Ympäristönsuojelu
• toimimaan sovellettavan lainsää-

dännön ja kansainvälisten ympä-
ristön suojelua koskevien normien 
mukaisesti.

• minimoimaan ympäristön saastut-
tamisen ja jatkuvaan ympäristön 
suojelun parantamiseen.

• ottamaan käyttöön ympäristöä 
koskevan järjestelmän kuten ISO 
14001 tai vastaavan.

Toimitusketju
• panostamaan tämän Code of Con-

ductin käytön edistämiseen omien 
toimittajiensa keskuudessa.

• noudattamaan syrjimättömyyden 
periaatteita toimittajien valinnan ja 
kohtelun suhteen.

Code of Conduct, Lindström-konserni ja sen 
tavarantoimittajat ja palveluiden tuottajat
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Yhteystiedot

Tytäryhtiöt

Emoyhtiö ja pääkonttori

Comforta-konserni

Yritysvastuun raportoinnin työryhmä
Harri Puputti, Senior Vice President, Quality    
Minna Gentz, Senior Vice President, Human resources    
Minttu Marila, HR Coordinator    
Petri Vapola, CFO    
Sini Rajala, Area Manager, Technology    
Risto Pyhältö, Director, Strategic Sourcing    
Anna-Kaisa Huttunen, Vice President, Business Concept Development    
Tarja Hämäläinen, Manager, Corporate Communications    
Inka Saxholm, Manager, Brand & Marketing Communications    
    
Raportin tilaukset tarja.hamalainen@lindstromgroup.com    

Pääkonttori    
Comforta Oy    
PL 47    
(Hermannin rantatie 8)   
00580 Helsinki    
p. 020 111 605   
    
Comforta AB, Sweden   
 
Quickly Tvättcentral Ab, Finland  
  
Comforta OU, Estonia   
 
Comfortalla on toimintaa myös  
Venäjällä ZAO Lindströmin nimissä.  
  

ZAO Lindström, Russia  

Lindström Oü, Estonia  

Lindström SIA, Latvia  

Lindström Kft, Hungary  

Lindström s.r.o, Czech Republic 

Lindström s.r.o, Slovakia 

Lindström UAB, Lithuania  

Lindström d.o.o, Slovenia 

Lindström OOO, Russia  

Lindström Ltd, UK  

Lindström GmbH, Germany 

Lindström Services AB, Sweden 

Lindström Sp.z.o.o, Poland  

Lindström S.R.L, Romania  

TOV Lindström, Ukraine  

Lindström (Suzhou) co. Ltd, China 

EOOD Lindström, Bulgaria  

Lindström Services India Private 
Limited, India   

Lindström Tekstil Hizmetleri Ticaret 
Limited Şirketi, Turkey  

FLLC Lindström, Belarus  

Lindström d.o.o., Croatia  

Lindström, Kazakstan  

Lindström, Serbia   

Lindstöm, Korea   

Prodem SIA, Latvia  

Talp Alj, Hungary   

Enviro Wipes UK Limited, UK

Lindström Oy   
PL 29   
(Hermannin Rantatie 8)   
00581 Helsinki   
Puh. 020 111 600   
www.lindstromgroup.com   
etunimi.sukunimi@lindstromgroup.com   
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Lindströmin palvelut

Työvaate- 
palvelut

Matto- 
palvelut

Hotellitekstiili-
palvelut

Ravintola- 
tekstiilipalvelut

Henkilönsuojain-
palvelut

Teollisuuspyyhe-
palvelut

Hygienia- 
palvelut

Bulgaria

Etelä-Korea

Intia

Iso-Britannia

Kazakstan

Kiina

Kroatia

Latvia

Liettua

Puola

Romania

Ruotsi

Saksa

Serbia

Slovakia

Slovenia

Suomi

Tsekki

Turkki

Ukraina

Unkari

Valko-Venäjä

Venäjä

Viro
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Lindström Group
Me Lindströmillä huolehdimme ihmisistä työssä. 
Joustavat ja arkea helpottavat vuokrapalvelumme 
parantavat asiakkaidemme turvallisuutta, hygieniaa 
ja yrityskuvaa. Olemme vastuullinen työnantaja ja 
huolehdimme työntekijöistämme. Lindströmillä 
työskentelee yli 3000 ihmistä Euroopassa ja Aasiassa. 
Visiomme on olla vakavarainen, puolen miljardin 
euron yritys, jonka sitoutuneet työntekijät tuottavat 
erinomaisen asiakaskokemuksen.

 
www.lindstromgroup.com

LINDSTRÖM OY
Hermannin rantatie 8 / PL 29
00581 Helsinki
puh. 020 111 600
etunimi.sukunimi@lindstromgroup.com
www.lindstromgroup.com/fi


