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Toimitusjohtajan
katsaus

L

indströmillä vastuullisuus lähtee arjen pienistä teoista. Se
kuuluu arvoihimme ja on keskeinen osa kaikkea toimintaamme.
Meille vastuullisuus tarkoittaa huolenpitoa niin ympäristöstämme, hankinnastamme, asiakkaistamme, henkilöstöstämme kuin kaikista muistakin sidosryhmistämme.
Olen ylpeä voidessani todeta, että
olemme ottaneet askeleita kasvun ja kansainvälistymisen suhteen myös vuonna
2015. Perustimme esimerkiksi tytäryhtiön
Etelä-Koreaan ja avasimme uudet palvelukeskukset Kazakstaniin, Intiaan ja Kiinaan.
Meille on ollut myös suuri kunnia palvella
yhä kasvavaa asiakaskuntaamme.
Vastuullisena yrityksenä haluamme varmistaa liiketoimintamme kasvun kestävälle
pohjalle myös tulevaisuudessa. Meille on
tärkeää katsoa eteenpäin ja varmistaa, että voimme tuottaa asiakkaillemme vastuullista ja heidän tarpeisiinsa sopivaa palvelua
myös vuosiksi eteenpäin.

Yksi viime vuoden suurimpia ponnistuksiamme olikin yhteinen strategiatyömme, jossa katsoimme koko henkilöstön voimin vuoteen 2020. Halusimme määrittää,
miten toimintaympäristömme muuttuu,
mitä mahdollisuuksia se meille tarjoaa, ja
miten voimme entisestään parantaa palveluamme. Keräsimme näkökulmia ja ideoita uutta strategiaamme varten sadoilta lindströmiläisiltä organisaation 23 maasta.
Strategiatyössä päivitimme yritysvastuumme tavoitteita. Tähtäimenämme on
olla erinomainen työpaikka ja paras palveluyritys; haluamme olla asiakkaillemme
kumppani, jonka kanssa on mukava tehdä
töitä ja kehittää uutta. Haluamme rakentaa etumatkaa kokeilemalla ennakkoluulottomasti uusia teknologioita ja digitaalisia
ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa,
tuoden lisäarvoa heidän liiketoiminnalleen.
Vastuullisena palveluntarjoajana haluamme myös, että asiakkaamme saavat
tarvittavat tekstiilit entistä paremmin aikataulussa ja palvelu tuotetaan yhä lähempänä asiakasta. Vuonna 2015 otimme jo
suuria kehitysaskeleita hankintamme kehittämiseksi, ja tämän työn parissa jatkamme myös tänä vuonna.
Päästäksemme visiossa määrittelemiimme kasvutavoitteisiin, tarvitsemme kuitenkin ennen kaikkea sitoutuneita työntekijöitä. Siksi jatkamme myös panostuksia
henkilöstömme hyvinvoinnin ja osaamisen
kehittämiseen. Uskomme, että vain tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät voivat tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia.
Lämmin kiitos kaikille vuodesta 2015!
Juha Laurio
President & CEO
Lindström Group
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Luomme arvoa asiakkaalle
kaikessa, mitä teemme

Visio 2020

Missio

Vakavarainen, puolen miljardin euron arvoinen
yritys, jonka sitoutuneet työntekijät tuottavat
erinomaisen asiakaskokemuksen.

Tekstiilipalveluyritys Lindström vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa. Palvelumme helpottaa asiakkaan
arkea ja on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden
edullisin. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja.

Arvot
Kannattava kasvu

Vastuullisuus

Kannattava kasvu perustuu siihen, että toiminta on kustannustietoista ja kustannustehokasta. Erilaiset hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen yrityksen kokonaisedun kannalta ja kaikkien hankkeiden tulee tukea Lindströmin visiota. Päätökset tehdään kauaskantoisesti ja resurssit ohjataan tukemaan kasvua.

Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset ja sosiaaliset sekä ympäristövaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, lakeja
ja säädöksiä noudattaen ja paikallisia kulttuureja kunnioittaen. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Edellytämme
myös alihankkijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä samoja periaatteita.

Pitkäaikainen
asiakassuhde

Innostus ja
oppimisen ilo

Aito kumppanuus edellyttää keskinäistä luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja
molemminpuolista liiketaloudellista hyötyä.
Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi
asiakkaiden tarpeita ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita. Asiakkaiden pyyntöihin reagoidaan viipymättä, muttei hätiköiden.

Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön
jatkuvan kehittymisen. Avoin, keskusteleva ilmapiiri rohkaisee uudistuksiin ja on edellytys niissä onnistumiselle.
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Lindström 2015
Uuteen visiokauteen
yhteisvoimin
Vuonna 2015 Lindströmillä katsottiin tulevaan ja luotiin
kuva yhtiön toimintaympäristöstä ja -edellytyksistä vuonna 2020. Saadaksemme mahdollisimman laajan kuvan yhtiön toiminnasta ja mahdollisuuksista kutsuimme henkilöstön strategiatyöhön.
Yhteensä 300 lindströmiläistä osallistui verkko- ja livetyöryhmiin, joissa hahmottelimme toimintaympäristön
muutosta ja siitä nousevia haasteita ja mahdollisuuksia.
Määrittelyn alla olivat myös Lindströmin nykyiset vahvuudet ja tekijät, joiden avulla vastaamme asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa.
Tulevaisuuden kuvaa maalattiin yli tuhansien näkemyksien ja kommenttien kautta. Löysimme satoja nykyisiä vahvuuksia ja tulevia kehityskohteita. Yhtiön toiminnan kannalta tärkeiksi tulevaisuuden trendeiksi nousivat:

300

lindströmiläistä osallistui
strategian luomiseen.
Strategiatyössä syntyi tuhansia
ideoita.

Strategian toteuttamiseksi muodostimme työryhmissä
setin kehitysohjelmia, joiden avulla vastaamme tulevan
viisivuotiskauden haasteisiin.
•

Digitalisaatio

•

Muuttuva kilpailun luonne

•

Aasia ja kehittyvä maailma

•

Kilpailu ammattilaisista

•

Muuttuvat asiakastarpeet
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Asiakastyytyväisyys

4

4,07
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Haluamme olla paras palveluyritys
Tärkeintä meille on tuottaa asiakkaalle arvoa kaikessa, mitä teemme. Uskomme, että erinomaisia asiakaskokemuksia pystyy tuottamaan vain tyytyväinen ja motivoitunut
henkilöstö, joten panostamme strategiassamme johtamisen ja esimiestyön laatuun sekä osaamisen tunnistamiseen
ja kehittämiseen. Haluamme, että jokainen lindströmiläinen viihtyy työssään ja innostuu arkipäivän haasteista. ●

Henkilöstö

47%

asteikolla 1-5

Suomi

2

53%

1
0

24

toimintamaata
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100 000
asiakasyritystä

3 200
lindströmiläistä

EA-tytäryhtiöt

Vuoden päätapahtumat
•
•
•
•

Visio- ja strategiatyöskentely
Uusi toimintamaa Etelä-Korea
Uudet palvelukeskukset Intiaan, Kiinaan,
Kazakstaniin ja Suomeen
Mattopalvelun aloittaminen Turkissa ja
Kroatiassa

Työvaatepalvelut

Mattopalvelut

•
•

Teollisuuspyyhepalvelun aloittaminen
Liettuassa
Yrityskaupat Suomessa, Kroatiassa,
Serbiassa, Tšekissä ja Unkarissa

Hotellitekstiilipalvelut

Ravintolatekstiilipalvelut

Henkilösuojainpalvelut

Teollisuuspyyhepalvelut

Hygieniapalvelut

Bulgaria
Etelä-Korea
Intia
Iso-Britannia
Kazakstan
Kiina
Kroatia
Latvia
Liettua
Puola
Romania
Ruotsi
Saksa
Serbia
Slovakia
Slovenia
Suomi
Tšekki
Turkki
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Venäjä
Viro

Omavaraisuusaste

80%
302
Liikevaihto

miljoonaa euroa

38%

62%
Suomi

EA-tytäryhtiöt
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Lindström vaikuttaa

1

Asiakas

– luomme arvoa asiakkaalle
kaikessa mitä teemme
Palveluyrityksen ydintehtävä on tuottaa erinomaisia asiakaskokemuksia: vastata asiakkaan tarpeisiin ja jopa ylittää ne. Haluamme
tukea asiakkaitamme heidän omassa liiketoiminnassaan, ja kehittää heille sopivia palveluratkaisuja.
Asiakkaillamme on käytössä uusin osaaminen työpukeutumisen ja tilojen tekstiilien
saralla. Vastaamme myös tuottamamme palvelun tasosta ja tuotteiden laadusta.
Vastuullisen toimintatapamme ansiosta
asiakkaamme ei tarvitse huolehtia tekstiilihankintojen eettisyydestä, materiaalien tehokkaasta hyödyntämisestä, käyttöiän pidentämisestä tai vastuullisesta hävittämisestä.
Tekstiilivuokraus on jätteetön ratkaisu.

2

Toimiala ja kehitys

– kehitämme toimintaamme
yhdessä asiakkaidemme
kanssa

Kehitämme toimintaamme testaamalla uusia
ideoita ja palvelumalleja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.
Pysymme ajan tasalla ja olemme mukana
luomassa alan standardeja ja lainsäädäntöä.
Tuotekehityksessä otamme huomioon uudet
materiaalit ja niiden soveltuvuuden tekstiilipalveluun. Pitkän historiamme, suuren asiakasmäärämme ja laajan kokemuksemme ansiosta meillä on näkemystä ja osaamista eri toimialojen tarpeisiin.

Osaaminen
Toimivat palvelumallit ja
Korkealaatuiset tuotteet
Hyvä palveluasenne
Sujuva yhteistyö
Hyvä johtajuus

= ERINOMAINEN
ASIAKASKOKEMUS

Lindströmin tekstiilejä kuljetettiin keskimäärin
200 metriä pestyä tekstiilikiloa kohden.
8
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Ihmiset

– työllistämme suoraan ja välillisesti
tuhansia ihmisiä
Työllistämme omassa toiminnassamme 3 200 ihmistä ja välillisesti satoja
yhteistyökumppaneidemme ja alihankkijoidemme työntekijöitä.
Sijoitumme pieninä yksikköinä lähelle asiakkaitamme. Käytämme paikallista työvoimaa ja palkkaamme myös johdon paikallisesti, jolloin tunnemme
markkinat, asiakkaamme ja heidän toimintaolosuhteensa.
Takaamme henkilöstöllemme hyvät työolot ja noudatamme paikallista
lainsäädäntöä kaikissa toimintamaissamme. Tarjoamme työntekijöillemme
mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja vaikuttaa omaan työhönsä.
Ohjeistamme henkilöstöämme toimimaan lainmukaisesti ja eettisesti.
Edellytämme kumppaneiltamme samaa vastuullisuutta kuin itseltämmekin.

Hankintaketju ja tuotevastuu

– ohjeistettua ja valvottua toimintaa

Valmistamme tekstiilit pitkäaikaisten yhteistyökumppaniemme toimesta
Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa. Kumppanien valinnassa noudatamme
kriteeristöä, joka vähentää yritysvastuuseen ja toiminnan eettisyyteen kohdistuvia riskejä.
Hankintaketjumme rakennetaan niin, että tekstiili on asiakkaalla sovittuna aikana ja sovitun laatuisena. Vastuullisuutta ohjaa Code of Conduct,
jonka toteutumista valvomme säännöllisesti. Tuotteet valmistetaan omien
tuote- ja materiaalimääritystemme mukaisesti, jotka täyttävät eri alojen
edellytykset ja turvallisuusvaatimukset. Tuotteiden laatu ja määritystenmukaisuus testataan säännöllisesti.

Ympäristö

– tuotamme palvelun ympäristövaikutuksia
minimoiden

Vuokratekstiilipalvelu on vastuullinen vaihtoehto verrattuna muihin ratkaisuihin. Suuret asiakasvolyymit varmistavat optimoidun raaka-aineen hankinnan, kunkin toimialan käyttöön sopivat materiaali- ja tuotevalinnat sekä
valmiin tekstiilituotteen kierrättämisen. Sijoitamme palvelukeskuksemme
teollisuuskeskittymiin lähelle asiakasta ja pidämme tekstiilien kuljetusmatkat lyhyinä. Myös tekstiilien huolto on optimoitua. Käytämme viimeisintä
teknologiaa, joka optimoi veden, pesuaineen ja energiankulutuksen paljon
tarkemmin kuin kotikone. Tekstiilien puhtautta sekä jäteveden laatua valvotaan ja ongelmajäte hävitetään vastuullisesti.
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Yhteiskunta

– olemme vastuullinen toimija ja yhteiskunnan
rakentaja
Toimimme 24 maassa paikallisten työntekijöiden voimin. Tunnemme
markkinamme ja kehitämme palveluitamme niiden tarpeisiin.
Vastaamme veroista ja muista viranomaisvelvoitteista. Toimimme
yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa toimintamme edellyttämissä asioissa.
9

Sidosryhmät

Lindströmin sidosryhmiä ovat arkipäivän työssä läsnä olevat tahot,
sekä tahot, joihin Lindström toiminnallaan vaikuttaa tai jotka
vaikuttavat Lindströmin toimintaan.
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Omistajat
Yhtiön omistaa kolmannessa, neljännessä ja viidennessä
polvessa Roihan suku. Lindströmin omistajilla on keskeinen rooli yhtiön kehittämisessä ja arvopohjan luomisessa.
Omistajat edellyttävät yhtiöltä tuloksellista, arvojen mukaista ja vastuullista toimintaa. Omistajilla on edustus yhtiön hallituksessa.

Henkilöstö
Tyytyväiset työntekijät tuottavat erinomaisia asiakaskokemuksia. Yhtiö panostaa hyvän työilmapiirin luomiseen,
johtamisen kehittämiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja
työnkiertoon sekä mielenkiintoisten urakehitysmahdollisuuksien tarjoamiseen. Henkilöstön tyytyväisyyttä työhön
ja työnantajaan seurataan kehityskeskustelujen ja vuosittaisen kyselyn avulla.

Asiakkaat
Palveluyrityksenä Lindström haluaa olla paras. Asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun seurataan asiakaskokemuskyselyllä sekä vuosittaisella palvelukulttuuritutkimuksella, jossa asiakastyytyväisyyden tasoa verrataan
henkilöstötyytyväisyyteen.
Uudessa strategiassaan Lindström panostaa palvelun
kehittämiseen. Kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden
kanssa, ja uusia toimintamalleja testataan oikeassa asiakaskäytössä ennen päätöstä mallin käyttöönotosta.
10
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Yhteistyökumppanit
Lindström työllistää satoja yhteistyöyrityksiä toiminnassaan. Yhtiö suosii pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa
etusijalla on toiminnan laatu ja luotettavuus. Yhtiö edellyttää yhteistyökumppaneitaan vastuullista toimintaa, ja valvoo sen toteutumista.

Toimiala ja järjestöt
Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindströmin asiantuntijat toimivat lukuisissa toimialaa, standardeja
ja lainsäädäntöä edistävissä työryhmissä sekä kansallisella
että kansainvälisellä tasolla.
Yhtiö on European Textile Service Associationin (ETSA) jäsen, ja konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio toimii
ETSAn puheenjohtajana kaudella 2014-2017.

Paikallisyhteisöt ja viranomaiset
Lindström on monella paikkakunnalla merkittävä työnantaja ja tekee yhteistyötä paikallisesti eri viranomaisten
kanssa. Lindström toimii kussakin maassa paikallisena yhtiönä, joten se hoitaa velvoitteensa viranomaisille maan
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. ●

CASE
Lindström
vaatettaa Atriaa
Kesäkuussa 2015 käynnistyi Lindströmin ja elintarvikeyhtiö Atrian yhteinen älykkään tekstiilinhallinnan pilottihanke. Hankkeessa hyödynnetään radiotaajuista etätunnistusta, joka lukee työvaatteisiin kiinnitettyjä tunnisteita. Tekniikan ansiosta Lindströmin toimittamien työvaatteiden kiertoa ja saldoa voidaan seurata
myös Atrian omissa tiloissa. Työvaatteita on kierrossa
yhteensä yli 30 000. Yhdessä kehitetty mallisto vaatettaa 2 000 - 2 700 atrialaista.

Atrian laatupäällikön Anne
Hirvelän mukaan elintarviketurvallisuuden varmistamisen lisäksi työvaatteen
on oltava toimiva ja mukava
haastavissa työoloissa.

Lähtökohtana pilottihankkeelle on ollut, että jokaisella
työntekijällä on vaate, jotta hän voi tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti. Työvaatteen elinkaarta voidaan myös
seurata aivan uudella tavalla, kun tiedetään kuinka useasti sitä on käytetty, pesty ja huollettu.
”Kun työvaatteiden liikkeet tiedetään paremmin, ja sitä
kautta myös niiden tarve, ei kenenkään tarvitse huolehtia, että oman työvuoron alkaessa puhtaita työvaatteita ei olisikaan saatavilla”, sanoo Atrian ostojohtaja
Ralf Tupeli.

Kuva: Atria Oyj

Kumppanuus ja vastuullisuus
vaakakupissa
Elintarviketeollisuudessa työvaatteen päätehtävä on
suojata elintarvikkeita. Hygieniavaatimukset ovat korkeita ja työvaatteen pitää vastata niihin.
Myös vastuullisuus merkitsee. ”Atrialle on tärkeää, että kaikki toimittajat toimivat vastuullisesti ja huolehtivat
velvollisuuksistaan niin taloudellisen ja sosiaalisen vastuun kuin ympäristövastuun osalta. Julkinen raportointi lisää luotettavuutta”, Atrian laatupäällikkö Anne Hirvelä sanoo. "Myös pitkäjänteinen kumppanuus painaa
vaakakupissa. Atrialle on tärkeää, että meille olennaisiin työvaatetarpeisiin kehitetään ratkaisuja pitkäjänteisessä yhteistyössä”, Hirvelä lisää.
Hirvelän mukaan elintarviketurvallisuuden varmistamisen lisäksi työvaatteen on oltava toimiva ja mukava
haastavissa työoloissa. Vaatteen on suojattava työntekijää kosteudelta ja viimalta ollen samalla hengittävä ja
miellyttävä käyttää. Hyvä ja asianmukainen työvaate lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja työ sujuu paremmin. ●

Kuva: Atria Oyj
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UNICEF

Terveyttä ja turvallisuutta Intian
lapsille – Lindströmin pitkä
UNICEF-yhteistyö kantaa
hedelmää

L

indström haluaa kantaa vastuuta yhteisöissä,
joissa se toimii. Lindströmillä on ollut toimintaa Intiassa vuodesta 2007 ja yhtä pitkään
on jatkunut yhteistyö Suomen UNICEFin
kanssa. Lindström on yksi päätukijoista
WASH, Water, Sanitation and Hygiene -ohjelmassa,
jonka tavoitteena on edistää Intian lasten terveyttä, turvallisuutta ja koulunkäynnin mahdollisuuksia puhtaan
veden, kunnollisten wc-tilojen ja paremman hygienian
avulla. Pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää ja vaikuttanut jopa 10 miljoonan koululaisen elämään.
Puhtaalla vedellä, hyvällä hygienialla ja kunnollisilla wc-tiloilla on merkittäviä terveysvaikutuksia. Intiassa lapsikuolleisuus on edelleen korkea ja joka kymmenes intialainen kuolee huonon hygienian aiheuttamiin
sairauksiin. Puhtaan veden ja hyvän hygienian ansiosta lapset ovat terveempiä ja lapsikuolleisuus vähenee.
Asianmukaiset wc-tilat edistävät myös tasa-arvoa.
Tyttöjen ei tarvitse teini-iässä lopettaa koulunkäyntiä,
kun he voivat koulupäivän aikana huolehtia hygieniastaan. Heidän ei myöskään tarvitse pelätä häirintää ja ahdistelua, kun wc:ssä asiointi on turvallista.

Rajasthanin lapset muutoksentekijöinä
Vuonna 2015 alkoi WASH-hankkeen kolmas ohjelma
Rajasthanin osavaltion maaseutualueilla. Ohjelman piirissä on 750 koulua ja 93 000 koululaista, joiden kautta
pystytään parantamaan 30 000 perheen elämää. ●
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Kuvassa Anita, Naina, Sonal, Neha, Shivadeeya ja Aasha Bhuwalin alakoulusta
(Upper Primary School), Dungarpurista. Kouluun rakennetuilla wc-tiloilla on ollut
heille iso merkitys. Ilman kunnon wc-tiloja teini-ikäiset tytöt jättävät usein koulun
kesken.

Jaettu tavoite
YK:n yleiskokous on linjannut, että puhdas juomavesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeuksia. Myös Intian hallitus jakaa WASH-ohjelman tavoitteet ja UNICEFin työtä arvostetaan suuresti. Hallituksen kunnianhimoisena pyrkimyksenä on taata wc jokaiseen
kotiin ja kouluun vuoteen 2019 mennessä. Se tarkoittaa 60
miljoonan wc:n rakentamista seuraavan viiden vuoden aikana.
Yhteistyöllä muutos on mahdollinen.

Aamukokoontuminen Bhuwalin koulussa, Dungarpurissa. Edessä istuu 5-vuotias
Vishal-poika. Vishalin koulu on yksi WASH-ohjelman pilottikouluista. Koulussa on
toimiva käsienpesupaikka ja erilliset wc:t tytöille ja pojille. Olennainen osa ohjelmaa on vahvistaa opettajien, kouluhallinnon ja lasten mahdollisuuksia ylläpitää
WASH-tiloja ja hyviä hygieniakäytäntöjä. Lapsilla on myös tärkeä muutosagentin rooli omassa yhteisössään. He vievät viestiä hyvän hygienian merkityksestä
ja osallistuvat käytäntöjen ja asenteiden muuttamiseen. Vuoden aikana puolet
Vishalin kylän kodeista on saanut kunnollisen wc:n ja loppuihin se rakennetaan
lähikuukausina.

Renuka auttaa pikku-Angelia pesemään käsiään Kalasuwa
Falan alakoulussa, Udaipurissa. Koulussa on erityinen, neljäs- ja viidesluokkalaisista oppilaista koottu lastenneuvosto,
jonka vesiministerinä Renuka toimii.

11-vuotias Hetal juomassa vesilasillista Goth Mahudin alakoulussa (Upper Primary School), Dungarpurissa. Viidesluokkalainen Hetal on kulttuuriministeri lastenneuvostossa ja haaveilee opettajan ammatista. Puhtaan
juomaveden takaaminen on osa WASH-hanketta.

Pitkäjänteinen työ on kantanut
hedelmää ja vaikuttanut jopa
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miljoonan koululaisen elämään.

Kuvat: ©UNICEF /India 2015/Haru
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2

Taloudellinen
vastuu

L

indströmillä taloudellinen vastuu on taloudellisen lisäarvon tuottamista omistajille,
henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja yhteiskunnalle. Yhtiön tavoitteena on kasvaa voimakkaasti ja kannattavasti. Vuonna 2015 laaditun vision mukaan yhtiön
liikevaihto vuonna 2020 on 500 miljoonaa euroa.
Lindström on laajentanut toimintaansa maantieteellisesti voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana. Vanhoissa toimintamaissaan tunnettu
ja usein markkina-asemaltaan johtava Lindström astuu
uusissa toimintamaissaan usein markkinoille, joilla
tekstiilipalvelua ei tunneta. Yhtiön haaste onkin kahtalainen – menestyä kilpailluilla markkinoilla, sekä tuoda tekstiilipalvelu täysin uusille markkinoille.
Vuonna 2015 määritellyn uuden strategian mukaisesti kasvua tehdään panostamalla yritysostoihin
ja myynnin toimintaedellytyksiin. Strategisista hankkeista myös erityisesti hankintaketjun tehostamisella
on suora vaikutus yhtiön talouteen, sillä tekstiiliostot
ovat yksi suurimmista hankintaeristä sekä valuutassa
että liikevaihtoon suhteutettuna. ●

Kasvu
Vuonna 2015 konsernin liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 302 miljoona euroa (301
M€ 2014). Emoyhtiön liikevaihto oli 165 miljoonaa euroa (164 M€ vuonna 2014). Euroopan ja Aasian tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2015 oli
113,7 miljoonaa euroa eli 37,7 prosenttia (112 M€ eli
37,1 % 2014).
Vuonna 2015 konsernin liiketoiminnan kasvua hidasti
eniten Venäjän ja Ukrainan markkinoilla tapahtunut paikallisen valuutan voimakas heikentyminen. Kuitenkin
kaikilla muilla markkinoilla Lindström pystyi kasvattamaan liiketoimintaansa euroissa mitattuna. Tilivuonna
kasvua tuettiin liiketoiminta- ja yritysostoilla Serbiassa,
Kroatiassa, Tšekissä ja Suomessa. Tytäryhtiöt perustettiin vuoden 2015 aikana Etelä-Koreaan ja Latviaan.

Liikevaihto, milj. euroa/vuotuinen
kasvuprosentti
350

Konsernin voitto ennen veroja oli 27,2 miljoonaa euroa
(31,5 M€ vuonna 2014). Emoyhtiön tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 30,3 miljoonaa
euroa (39,1 M€ vuonna 2014).
Konsernin kannattavuus heikentyi tilivuonna lähinnä
materiaali- ja henkilöstökulujen nousun takia. Henkilöstökulujen kasvu noudattaa konsernin henkilöstömäärän
kasvua. Konsernissa tehtiin loppuvuodesta isoja tekstiilihankintoja, mikä laskee vuoden 2015 kannattavuutta.
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Konsernin nettoinvestoinnit olivat tilikaudella 22,1 miljoonaa euroa (16,2 M€ 2015). Emoyhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 10,4 miljoonaa euroa (5,4 M€ 2015).
Konsernin investoinnit kasvoivat suunnitellusti edellisvuodesta. Yhtiön investoinnit ovat lähinnä palvelun
laajentamista uusille alueille ja jo toimivien palvelukeskuksien laajennus- ja modernisointitöitä.
Merkittävimmät emoyhtiön investoinnit olivat pesuloiden laajennus- ja modernisointityöt Vantaalla ja Nurmossa.
Uudet palvelukeskukset perustettiin Kiinaan, Kazakstaniin, Intiaan ja Suomeen. Konsernissa tehtiin hankintoja yhteensä 169 miljoonalla eurolla, eli 56 prosentilla liikevaihdosta.
Merkittävimmät hankintaerät olivat tuote- ja materiaaliostot ja alihankintapalvelut.
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Rahoitus ja maksuvalmius
Lindström pyrkii rahoittamaan kasvunsa pääosin tulorahoituksella. Omavaraisuusaste pyritään pitämään yli 60
prosentissa. Vuonna 2015 omavaraisuusaste oli 80 prosenttia.
Konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä koko tilivuoden ajan. Tilinpäätöksessä konsernissa olevat pankkilainat
ovat ulkomaisille tytäryrityksille kohdennetusti neuvoteltuja luottoja.
Hyvä maksuvalmius mahdollistaa häiriöttömän maksuvelvoitteiden hoitamisen ja luo joustavuutta tehdä hankintoja. Konsernin maksuvalmiutta mitataan Quick Ratiolla,
joka mittaa yhtiön valmiutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutetuilla omaisuuserillään.
Vuonna 2015 Quick Ratio oli 3,1, mikä ylitti yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteen 1,2.

Velvoitteet ja toiminnan kehittäminen
Yhtiön kehitystoiminta kohdistuu pääosin palvelukonseptien ja -prosessien mallintamiseen ja kehittämiseen.
Lisäksi kehitystyötä tehdään tuotesuunnittelun ja hankintatoiminnan saralla.
Kehitystoimintaan liittyvät panostukset kirjataan liiketoiminnan kuluiksi.
Ostolaskujen sähköisen kierrätysjärjestelmän lanseeraus toimintamaissa on kesken, ja jatkuu vuoden 2016 aikana. Myös raportointimalleja harmonisoitiin koko konsernin tasolla.
Vuonna 2015 Lindström-konserni maksoi 54,2 miljoonaa euroa veroja ja muita viranomaisvelvoitteita (53,7 M€
vuonna 2014). Näistä emoyhtiö maksoi 32,0 miljoonaa euroa (30,8 M€ vuonna 2014), joka koostui arvonlisäveroista, tuloveroista, operatiivisista veroista ja palkkojen ennakonpidätyksistä.
Konsernin eläke- ja sosiaalikulut olivat 19,3 miljoona
euroa (18,8 M€ vuonna 2014), joista emoyhtiön osuus oli
10,9 miljoonaa euroa (10,3 M€ vuonna 2014). ●
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2012

Energia

Näkymät vuodelle
2016
Yhtiö toimii maissa, joissa on kohonnut valuuttakurssien
vaihteluriski. Myös Itä-Ukrainan epävakaa tilanne saattaa aiheuttaa alueellisen riskin toiminnan organisoinnin
kannalta. Konsernitasolla yhtiön toimintaedellytykset
ovat kuitenkin pysyneet ennallaan, ja vuonna 2016 sekä
emoyhtiön että koko Lindström-konsernin liikevaihdon
arvioidaan kasvavan. Yhtiö tavoittelee kasvua enenevässä määrin yritysostoin.
Yhtiön kannattavuus pystytään varmistamaan aktiivisella asiakasyhteistyöllä ja jatkuvalla prosessien tehostamisella. Siten kannattavuuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla.
Vuoden 2016 investointien arvioidaan olevan vuoden
2015 investointeja suuremmat. Suomessa pesulakoneistuksen ja palvelukeskusten uudistusinvestointeja tehdään
Pieksämäellä, Hämeenlinnassa, Luumäellä ja Koskelossa. Tytäryhtiöissä merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Latviaan, Liettuaan, Iso-Britanniaan, Unkariin, Venäjälle, Kiinaan ja Intiaan. ●

CASE
Electrotek
Electrotek on yksi suurimmista antistaattisten vaatteiden valmistajista Intiassa, ja sen Bengalurun yksikkö valmistaa vaatteita yksinomaan
Lindströmin asiakkaiden tarpeisiin. Bengalurun yksikkö on kasvanut
Lindströmin asiakkuuden myötä 22 hengen yksiköstä 100 hengen tuotantolaitokseksi.
”Olemme työllistäneet pääasiassa naisia, ja kunnia-asiamme on tarjota
työntekijöillemme riittävästi työtä, että voimme turvata heidän työpaikkansa ja toimeentulonsa. Haluamme myös, että työntekijämme tuottavat hyvää laatua, ja uskon, että se onnistuu vain jos he viihtyvät työssään. Olemme parhaillaan laajentamassa tuotantotilojamme, ja suunnittelussa on otettu huomioon myös henkilöstön viihtyvyys”, kertoo
Electrotekin johtaja T.K. Shankar.
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”Tapaamme Lindströmin yhteyshenkilöitämme muutaman kerran kuussa päivän tai kaksi kerrallaan, ja käymme läpi tuotteita, toimintatapoja ja
tilojamme”, Shankar kertoo. ”Yhdessä kehitämme toimintaamme vastaamaan Lindströmin vaatimuksia sekä yritysvastuun että tuotteiden
laadun osalta. Joskus tavoitteet ovat haastavia, mutta meidän kykyymme ja haluumme kehittyä luotetaan.”
”Electrotek on tyypillinen Lindströmin vaatevalmistaja Intiassa. Toimittaja on valittu tiukan kriteeristön ohjaamana, ja toimintaa seurataan tiiviin
yhteistyön sekä säännöllisten auditointien avulla”, kertoo Sourcing Director Kristiina Tiilikainen. ”Olemme mielellämme myös mukana toimittajiemme kehityshankkeissa, kuten nyt Electrotekin tuotantotilojen
laajennuksessa. Kävimme yhdessä suunnitelmat läpi vuosi sitten ja nyt
kävin paikan päällä varmistamassa että asiat toteutetaan kuten sovittiin”, Kristiina kertoo. ●
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T.R. Shankar uskoo, että hyvää laatua syntyy vain, kun työntekijä on tyytyväinen.
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YMPÄRISTÖ
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Ympäristövastuu
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indström vastaa asiakkaidensa puolesta tekstiilien hankinnasta, elinkaaren hallinnasta
ja tekstiilien huollosta.
Optimoimalla raaka-aineen
hankinnan ja tekstiilien valmistuksen kuljetuksen, huollon asiakastarpeen ja käyttötarkoituksen mukaisesti Lindström pienentää asiakkaidensa tekstiilien käytön
aiheuttamaa ympäristörasitusta.
Lindströmin palveluun kuuluu oikean
tekstiilin valitseminen käyttötarkoituksen
mukaan, mikä pidentää tekstiilin käyttöikää. Lindströmillä on mahdollisuus myös
kierrättää tekstiilejä asiakasyritystensä sisällä, kunnes tekstiili vaatteena tai mattona on elänyt käyttöikänsä loppuun, ja
poistaa se kierrosta vastuullisesti joko
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Materiaalit suojaavat ja
kestävät teollista huoltoa
uusiokäyttömahdollisuudet
huomioiden.
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energianlähteenä tai uutena tuotteena.
Lindströmin tavoitteena on vähentää tekstiilipalvelun ympäristövaikutuksia. Yritystekstiilien ympäristövaikutukset
syntyvät tekstiilien elinkaaresta ja huollon
aikaisesta pesusta ja kuljetuksista.
Ympäristötyön tavoitteiksi on asetettu veden- ja energiankulutus sekä tekstiilijätteen hyötykäyttöaste. Vedenkulutusta on onnistuttu viimeisen viiden vuoden
aikana pienentämään merkittävästi pesumenetelmien kehittämisen myötä, ja vedenkulutus halutaan säilyttää vähintään
nykyisellä tasolla. Tulevan viisivuotiskauden aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota energiankulutukseen sekä tekstiilijätteen hyödyntämiseen uusina
tuotteina tai energianlähteenä. ●

s
it y

Va

stu
i
m
l

s

Ennakoiden vain tarpeeseen,
vastuu hankintaketjussa

Vuonna 2015
valmistettiin

2,6
miljoonaa kiloa
uusia tekstiilejä

o

Tuoteturvallisuus ja
laatu huomioiden,
ympäristövaikutukset
minimoiden

6,7

l/kg vettä

10,61

g/kg pesuainetta

1,01

kWh/kg energiaa

Visiotavoitteet 2020
Vedenkulutus (l/kg)
7,6

8
7

7,1

Energiankulutus (kWh/kg)
7,0

6,9

6,7

6,7

6

1,2

1,18

1,15

1,12

1,10

1,01

1,0

0,95

0,8

5
4

0,6

3

0,4

2

0,2

1
0

2011

2012

2013

2014

2015

Tavoite

0,0

2011

2012

2013

2014

2015

Tavoite

Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste %
100
80

90
74

73

71

72

71

2011

2012

2013

2014

2015

60
40
20
0

Tavoite

60,5
Vuonna 2015 huolsimme

163
miljoonaa tekstiilikiloa

miljoonaa kiloa
CO2-päästöjä

Hä

v it y

s

Uusiokäyttö ja
energianlähde
tavoitteena
Vuonna 2015

6,1

miljoonaa kiloa
jätettä
josta

1,2

miljoonaa kiloa
tekstiiliä

71%
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Katse energiassa
Vuonna 2015 Lindströmillä on keskitytty energiatehokkuuteen. Energiaostot ovat yksi konsernin suurimmista hankintaeristä, joten energiatehokkuudella on suora yhteys
palvelun kannattavuuteen ja hinnoitteluun. Energiatehokkuuden avulla pystytään hallitsemaan energian hinnan
noususta tulevia palvelun hinnankorotuspaineita.
Lindström kokonaistuotanto on ollut tasaisessa kasvussa, mutta energiankulutus huollettua tekstiilikiloa kohden
on onnistuttu kääntämään laskuun. Yhtiön tavoitteena on
laskea energiankulutusta vuoteen 2020 mennessä kuusi
prosenttia.

Energiatehokkuutta systemaattisella
kehitystyöllä
Energiatehokkuuden tavoite on saavutettavissa suunnitelluilla toimenpiteillä, joissa lähivuosina keskitytään kiinteistöjen energiatehokkuuteen sekä lämmön talteenottoon
pesuprosessissa.
Viime vuosina kehittynyt lämmön talteenotto sekä pesuvedestä että kuivausrumpujen ilmasta on vaikuttanut
yhtiön energiatehokkuuteen merkittävästi. Vuonna 2015
uusia lämmön talteenottojärjestelmiä asennettiin Virossa,
Suomessa ja Sloveniassa, sekä päivitettiin vanhoja laitteis-

toja Suomessa.
Koska asennukset ja korjaustoimenpiteet on tehty vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, ei vuosittaista energiansäästöä ole vielä mitattu, mutta lämmön talteenottojärjestelmien hyötysuhde on 15-25 prosenttia ja vanhojen
järjestelmien päivittämisellä arvioidaan saavutettavan
noin kymmenen prosentin säästöt.
Kiinteistöjen energiatehokkuuteen on pureuduttu energia-analyysien avulla. Kiinteistön ilmastointia, lämmitystä
ja ilmanvaihtoa säätämällä ja hyviä käytäntöjä hyödyntämällä on saatu aikaan jopa 12 prosentin säästöjä ilman investointeja. Energia-analyysi kiinnittää huomiota myös tilan energiatehokkuuteen.
Energiakatselmukset toteuttavat myös EU-lainsäädäntöä. Lindström soveltaa kaikessa toiminnassaan Suomen
energiatehokkuuslakia, ja vuonna 2015 konsernin Suomessa toimiva emoyhtiö täyttää lain edellytykset. Vuoden
2015 energiakatselmus tuotetaan koko emoyhtiöstä, sekä
10 prosentin energiankulutuksen kattavat toimipistekohtaiset katselmukset Lindströmin Oulun ja Comfortan Tampereen toimipisteistä. Katselmuksissa tehokkaiksi todetut
käytännöt tullaan soveltaen ottamaan käyttöön kaikissa
Lindströmin toimipisteissä. ●

Energiankulutuksen kehittyminen
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CASE
Kumppanina
Nordic Choice
Hotels
Vastuullisuudesta on tullut hotelleille tärkeä teema ja
tekijä maineen kannalta. Asiakkaat ympäri maailman
odottavat vastuullisuutta energian- ja vedenkulutuksessa, tekstiilien tuotannossa ja tuotantoketjun hallinnassa.
”Edellytämme kaikilta toimittajiltamme kirjallista Code
of Conductia eli eettistä toimintaohjetta, toimitusketjun valvontaa sekä ympäristöohjelmaa, jotta luonnonvaroja käytetään kestävästi”, Cathrine Dehli, Nordic
Choice Hotellien vastuullisuusjohtaja sanoo. Hotelliketjulla on kolme tekstiilitoimittajaa, kaksi Ruotsissa ja yksi Norjassa.
”Olemme tietoisia tekstiilialan haasteista ja yhdessä toimittajiemme kanssa olemme analysoineet koko vastuullisuusketjua aina puuvillan kasvatuksesta, tuotannosta, ompelusta ja värjäämisestä kuljetukseen ja tekstiilien käyttöön, huoltoon ja hävitykseen”, Cathrine kuvaa viimeaikoina tehtyä vastuullisuustyötä.

”Edellytämme kaikilta toimittajiltamme kirjallista Code of
Conductia, toimitusketjun valvontaa
sekä ympäristöohjelmaa, jotta
luonnonvaroja käytetään kestävästi.”

Kuva: Nordic Choice Hotels

Myös vuodevaatteiden materiaalikoostumusta on puntaroitu. Polyesterin lisääminen ja puuvillan vähentäminen tekisi vuodevaatteista kestävämpiä, mutta vaikuttaisi myös ulkonäköön ja siihen miltä kangas tuntuu.
Cathrine haluaa korostaa, että vastuullisuus on harkittujen toimien ketju. ”Asiakkaidemme täytyy jättää tekstiilit,
joita he eivät halua turhaan pestävän, roikkumaan telineisiin, meidän jättää ne huoneisiin ja tarkastella myös
omaa tekstiilien käyttöämme. Toimittajiemme täytyy
käyttää luonnonvaroja kestävästi, pestä ja kuivata mahdollisimman energiatehokkaasti ja vettä säästäen sekä
minimoida kuljetukset. Emme vaadi, että kaikki on täydellistä, mutta asenteen täytyy olla avoin ja eteenpäin
menevä”, Cathrine summaa. ●

Nordic Choice Hotels on yksi Lindströmkonsernin asiakkaista Ruotsissa ja Skandinavian suurimpien hotelliketjujen joukossa. Ketjulla on 170 hotellia Skandinavian ja Baltian
alueella ja se työllistää yli 12 000 ihmistä.

Kuva: Lindström Oy

Lindströmin lakanoissa vietetään 2 000 000
yötä joka vuosi Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä.
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Jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentäminen

Tekstiilin kulutuksen ennustaminen, hankintojen
optimointi

Uudelleenkäytön valmistelu

Helposti korjattavat vetoketjut, taskut
ja napit, ei metalliosia koristeena

Kierrätys

Vaatetta kierrätetään käyttäjältä ja
yritykseltä toiselle

Hyödyntäminen energiana tai
muu hyödyntäminen
Loppukäsittely

Uusiokäyttö uutena tuotteena tai raaka-aineena

71 % Lindströmin jätetekstiilistä hyödynnetään uutena
tuotteena tai energianlähteenä

Tekstiilijäte on iso
haaste
Lindström tuotti 1,2 miljoonaa kiloa tekstiilijätettä vuonna 2015. Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste on 71 prosenttia, Suomessa sata ja Euroopan ja Aasian tytäryhtiöissä
keskimäärin 34 prosenttia. Yhtiön visiotavoitteena on
nostaa tekstiilien hyötykäyttöaste 90 prosenttiin vuoteen
2020 mennessä.
Visiotavoite on sama, mikä asetettiin viisi vuotta sitten vuodelle 2016. Tekstiilijätteen hyötykäyttökohteiden
löytäminen etenkin Euroopan ja Aasian tytäryhtiöissä
on osoittautunut ongelmalliseksi. Kun näiden alueiden
osuus liiketoiminnasta kasvaa, tulee tekstiilijätteen hyötykäyttöaste laskemaan, ellei yhtiö onnistu löytämään
riittävästi tekstiilijätettä käsitteleviä tahoja.
Lindströmin poistotekstiilistä suurin osa on puuvillapolyesterisekoitetta, ja se sisältää paljon manuaalisesti
poistettavia osia, kuten vetoketjuja ja neppareita. Nykyiset tekstiilien höytykäyttöratkaisut suosivat puuvillajaetta ja materiaalia, jossa ei ole metalliosia.

Aktiivista ratkaisujen hakemista
Lindström on kuitenkin onnistunut löytämään omia ratkaisuja ja kumppaneita tekstiilin uusiokäytölle, ja neu22

votteluja uusista hankkeista käydään jatkuvasti. Olemassa olevien ratkaisujen kautta kierrätetyn tekstiilin määrä
on kuitenkin niin pieni, että niillä ei ole ollut näkyvää
vaikutusta konsernin tekstiillijätteen hyötykäyttöasteeseen.
Merkittävimpänä tulevaisuuden menetelmänä yhtiö
pitää kemiallista liuotusta, jossa poistotekstiilistä voitaisiin kemiallisena prosessina erottaa puuvilla ja polyesteri
ja muodostaa niistä uutta raaka-ainetta. Lindström seuraa
tiiviisti Valtion Tieteellisen Tutkimuskeskuksen, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Design
World of Cellulose -projektia, jossa kehitetään liuotusmenetelmällä uutta kierrätettyä tekstiilikuitua. Menetelmiä kehitetään suurten tekstiilijätemäärien käsittelyyn.
Myös Suomen Ympäristökeskus on nostanut kemiallisen kierrätyksen yhdeksi ratkaisuksi tekstiilien uusiokäyttöön. Ympäristökeskuksen mukaan sekä uudelleenkäyttö että kierrätys ovat ympäristön kannalta parempia
vaihtoehtoja kuin tekstiilin hyödyntäminen energiana,
mikäli niillä voidaan vähentää tekstiilien tuotantoa neitseellisistä raaka-aineista. Lähde: www.syke.fi. ●

CASE
Stormie Poodle
Ruotsalainen Stormie Poodle valmistaa kierrätystekstiileistä
vaatteita lapsille. Lindström-konsernin tytäryhtiö Comforta toimittaa Stormie Poodlelle käytöstä poistunutta froteeta ja lakanoita, joista Stormie Poodle valmistaa lasten vaatteita, froteetuotteita ja liinavaatteita.
Elinkaarensa alun hotellikäytössä eläneet lukemattomia kertoja
pestyt lakanat ja froteet ovat pehmenneet lasten iholla käytettäviksi ja soveltuvalla kaava-asettelulla korkealaatuisten lasten
vaatteiden valmistaminen onnistuu jopa poistotekstiileistä.
Stormie Poodle valmistaa tuotteensa Latviassa, missä osa tekstiileistä toimitetaan paikallisen orpokodin lapsille. ●
www.stormiepoodle.se

CASE

lähtee uudestaan käyttöön Lindströmin asiakkaille. Näin kertaalleen hankittu raaka-aine jatkaa hyötykäytössä, vaikka siitä valmistettu alkuperäinen tuote eli elinkaarensa loppuun. ●

Dafecor

www.dafecor.fi

Suomalainen Dafecor valmistaa tekstiiliteollisuuden ylijäämästä uusia tuotteita. Dafecor ottaa vastaan Lindströmin käytöstä
poistettavia hotellien liinavaatteita ja froteita sekä rullapyyhkeitä
ja rouhii ne tekstiilimassaksi.
Rouhitusta tekstiilimassasta Dafecor valmistaa uutta tekstiiliä
muun muassa eristykseen, verhoiluun sekä imeytykseen. Eri
rouhelaaduista valmistetaan sekoitetekstiili, joka ominaisuuksiltaan soveltuu tarpeeseen, esimerkiksi imeytystuotteisiin käytetään enemmän nestettä imeviä kuituja kuin verhoilukankaisiin,
joilla tulee olla nestettä hylkiviä ominaisuuksia.
Dafecor valmistaa Lindströmille muun muassa teollisuuspyyhkeitä, imeytysmattoja ja imeytyspuomeja. Eli Lindströmin poistotekstiili saa Dafecorin käsissä uuden elämän tuotteena, joka

Lindströmin imeytyspuomi on valmistettu kierrätystekstiileistä.
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HENKILÖSTÖ

4

Henkilöstö ja
työolot

V

uonna 2015 olemme paitsi laatineet yrityksellemme
uuden vision ja strategian,
myös ottaneet ensimmäisiä isoja askelia visiotamme kohti. Kasvutavoitteemme edellyttää
meiltä kaikilta työntekijöiltä vahvaa sitoutumista yhteisten päämäärien saavuttamiseen. Kannattava kasvu tehdään osaavien,
sitoutuneiden ja innostuneiden lindströmiläisten voimin. Uskomme, että Lindström kasvaa ja kehittyy kun henkilöstömme osaaminen kehittyy ja löydämme
uusia tapoja tehdä asioita ja palvella asiakkaitamme.
Haluamme olla paras palveluyritys.
Olemme lähteneet kokonaisvaltaisesti kehittämään palvelukulttuuriamme ymmärtäen, että johtaminen ja talon sisäinen palvelukulttuuri vaikuttavat asiakkaalle asti.
Tänä vuonna ensimmäistä kertaa toteutettu palvelukulttuuritutkimus osoittaa, että
henkilöstötyytyväisyydellä ja asiakastyytyväisyydellä on vaikutus toisiinsa. Siksi

panostamme johtamisen ja esimiestyön
kehittämiseen, jonka kautta vaikutamme
työntekijöidemme hyvinvointiin ja osaamiseen – ja siten myös asiakkaidemme
kokemukseen.
Olemme yli 3 000 henkilön työllistäjä
kansainvälisesti, ja lisäksi työllistämme
välillisesti satoja yhteistyökumppaneita
ympäri Eurooppaa ja Aasiaa. Meillä on
myös vastuu kaikkien näiden ihmisten työturvallisuudesta ja terveydestä. Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia paitsi
esimiestyön, auditointien ja kyselyiden
avulla, myös työsuojelutoiminnan kautta,
ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme toimivan samalla tavalla.
Varmistamalla yrityksemme taloudellisen kasvun ja toimintaedellytykset, pystymme myös turvaamaan työpaikkoja.
Vuonna 2015 kohdistimme katseemme
vuoteen 2020, ja otimme jo isoja askelia
visiomme toteuttamiseksi. Tätä työtä tulemme jatkamaan vuonna 2016.
Työn iloa vuoteen 2016!

Minna Gentz,
Senior Vice President,
Corporate Human Resources
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Visiotavoitteet 2020
Tapaturmat ja tapaturmataajuus
(yli 1 pv poissaolot)
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Henkilöstön kehittäminen
Kasvutavoitteet ja
henkilöstön
kehittäminen
Vuonna 2015 Lindströmillä jatkettiin työtä yhtiön osaamisen varmistamisen parissa. On tärkeää paitsi löytää ja pitää
osaavia ihmisiä, myös sijoittaa heidät sellaisiin tehtäviin,
joissa osaamisesta on hyötyä yhtiölle, ja joissa ihminen
motivoituu ja pystyy kehittymään. Silloin voidaan varmistaa paitsi osaamispääoman kasvaminen, myös henkilöstön
tyytyväisyys ja sitoutuneisuus yhtiön tavoitteisiin.
Työ on aloitettu tunnistamalla ne toiminnot, joiden
osaamispääoma on yhtiön toiminnan ja tavoitteiden kannalta kriittistä. Näihin toimintoihin ja tehtäviin tarvittava
osaaminen kuvataan, ja varmistetaan, että tehtävissä toimivilla henkilöillä on riittävä osaaminen hallussaan. Tarvittaessa koulutetaan tai rekrytoidaan lisää osaamista. Tässä
yhteydessä määritellään myös yhtiön sisäisiä kehittymispolkuja, joita pitkin kehityshakuiset ja potentiaalia omaavat henkilöt voivat edetä yhtiön sisällä. Tavoitteena on
täyttää avoimia tehtäviä sisäisin voimin ja saada osaavat
ja motivoituneet ihmiset kehittämään osaamistaan Lindströmillä.

Yhtiön henkilöstöstä kolmasosa työskentelee asiakasrajapinnassa, ja siellä erityisesti myyntiin kohdistuvat visiotavoitteen mukaiset kasvuodotukset. Yhtiön edellytetään
kasvattavan liikevaihtoaan neljäkymmentä prosenttia viiden vuoden aikana pääasiassa orgaanisen kasvun voimin.
Siksi yhtiön osaamiskartoitus ja kehittymispolkujen suunnittelu on aloitettu myynnin tehtävistä jo vuonna 2014.
Vuonna 2015 uudet roolien ja osaamisen kuvaukset on
käyty läpi myynnin rekrytoinneista ja esimiestyöstä vastaavien henkilöiden kanssa, ja henkilöstön osaamistason
kehittymishalukkuuden kartoitus on aloitettu.
Käytännössä työtä tehdään kehityskeskustelujen yhteydessä yhdessä esimiehen kanssa. Jokaisen henkilön kanssa
käydään läpi tehtävän edellyttämät osaamisvaatimukset ja
kartoitetaan kehittymistarpeet. Samalla keskustellaan uralla kehittymisen tai uuden urapolun mahdollisuuksista.
Työtä seurataan paitsi myynnin tuloksessa, myös rekrytointien onnistuvuuden ja myyntihenkilöstön vaihtuvuuden mittareilla. ●

Osaamiskartoitus ja
kehittymispolkujen suunnittelu
on aloitettu myynnin
tehtävistä.
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”

Olen iloinen siitä, että
minussa nähtiin potentiaalia
ja minulle annettiin
tällainen mahdollisuus.

”

Miten innostuit Lindströmin myyntikoulusta?
Olen aina haaveillut myyntityöstä. Olen tehnyt aiemmin
sponsorien hankintaa ja osasin silloinkin löytää näkökulman,
joka hyödytti molempia osapuolia. Olin miettinyt kaupallista alaa jo pitkään ennen myyntikoulua.
Tilaisuus aukesi minulle niin sattumalta, että vieläkin ihmettelen sitä! Olin töissä Lindströmin pääkonttorin henkilöstöravintolan kassalla, kun minulta kysyi tietä henkilö,
joka oli menossa myyntikoulun haastatteluun. Oli viimeinen hakupäivä. Selvitin nopeasti miten pääsen mukaan ja
aloitin myyntikoulussa kuukauden päästä.

CASE
Myyntikoulussa myynnin
ammattilaiseksi
Myyntikoulu on usean kuukauden opintojakso, jonka tavoitteena on kouluttaa myyntiosaajia B-to-B -myynnin ammattilaisiksi.
Opintojaksoon kuuluu koulutusta ja työssäoppimista. Organisaatio tukee vahvasti oppimista. Myyntikoulua on järjestetty Suomessa
vuodesta 2014 lähtien, ja vastaavia ohjelmia
käynnistetään tulevina vuosina useissa yhtiön maissa. Simon Al-Bazoon osallistui
vuonna 2014 myyntikouluun. Myyntikoulun
jälkeen Simon on työskennellyt Lindströmillä
hygieniapalveluiden myyjänä.

Millainen ohjelma oli, mitä opit?
Myyntikoulussa minulle annettiin aikaa oppia ja perehtyä,
kysellä ja kuunnella. Minulla oli myyntitavoitteet, mutta minun annettiin myös tehdä virheitä. Virheitä tehtyäni minua
ei syytetty, vaan minua autettiin etsimään ongelman syy ja
korjaamaan se. Myyntityön rinnalla juoksi koulutusohjelma,
jossa käytiin läpi B-to-B -myynnin ja Lindströmin erityispiirteitä.
Minulla ei ollut aiempaa kokemusta myyntityöstä eikä suoranaista myynnin koulutusta. Myyntikoulussa pääsinkin
oppimaan todella paljon lyhyessä ajassa. Opin myynnin
suunnittelua, erilaisia järjestelmiä sekä liike-elämän lainalaisuuksia. Käytännön myyntiosaaminen, eli vaikkapa
asiakaskäyntien buukkaamisen taito, on kasvanut huimasti.
Miten olet hyödyntänyt oppimaasi työssäsi?
Sain itseluottamusta tarttua tilaisuuksiin ja käyttää osaamistani myyntitilanteissa. Osaan nyt hallita tilannetta, suunnata energiani oikein ja tehdä pohjatyöni kunnolla ennen
asiakkaan kohtaamista. Osaan myös käyttää erilaisia lähestymistapoja erilaisten ihmisten kanssa, kuitenkaan hukkaamatta omaa persoonaani.
Suosittelisitko myyntikoulua muille?
Ilman muuta. Uskon, että hyvä myyjä on ensisijaisesti hyvä
tyyppi, mutta hetkellinen innostus ei riitä tuloksentekoon.
Täytyy olla vahva taustatuki, jonka Lindströmin myyntikoulu tarjoaa myös aivan aloittelijoille. Olen iloinen siitä, että
minussa nähtiin potentiaalia ja minulle annettiin tällainen
mahdollisuus. ●
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GRI
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GRI

Strategia ja analyysi
G4-1

Toimitusjohtajan katsaus

•

4

G4-2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

•

8-9, 33

Organisaation taustakuvaus
G4-3

Raportoivan organisaation nimi

•

33

G4-4

Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut

•

7,33

G4-5

Organisaation pääkonttorin sijainti

•

33

G4-6

Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun näkökohtien osalta

•

33

G4-7

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

•

33

G4-8

Markkina-alueet

•

7, 14, 33

G4-9

Raportoivan organisaation koko

•

6, 14-18, 25, 33

G4-10

Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna

•

33-34

G4-11

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

•

34

G4-12

Organisaation toimitusketju

•

34

G4-13

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa , omistusrakenteessa tai toimitusketjussa
raportointijaksolla

•

34

G4-14

Varovaisuuden periaatteen soveltaminen

•

34-35

G4-15

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

•

35

G4-16

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

•

35

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentaraja
G4-17

Konsernin laskentaraja

•

35

G4-18

Raportin sisällön määrittely

•

35

G4-19

Olennaiset näkökohdat

•

36

G4-20
G4-21

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisällä
Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation ulkopuolella

•

36

G4-22

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

•

37

G4-23

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

•

37

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24

Luettelo organisaation sidosryhmistä

•

10

G4-25

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

•

10

G4-26

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

•

G4-27

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

•

Raportin kuvaus

28

G4-28

Raportointijakso

•

37

G4-29

Edellisen raportin päiväys

•

37

G4-30

Raportin julkaisutiheys

•

37

G4-31

Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja

•

37

G4-32

GRI-sisältövertailu

•

28-31

Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen

•

37

G4-34

Hallintorakenne ja valiokunnat

•

38

G4-35

Vastuunjako

•

38

G4-36

Vastuuhenkilöt

•

38

G4-37

Sidosryhmien konsultointi

•

38

G4-38

Hallituksen kokoonpano

•

38

G4-39

Hallituksen puheenjohtajan asema

•

38

G4-40

Hallituksen valinta

•

38

G4-41

Eturistiriitojen välttäminen

•

38

G4-42

Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä

•

38

G4-43

Hallituksen pätevyys

•

G4-44

Hallituksen suorituksen arviointi

•

38

G4-45

Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja hallinnassa

•

39

G4-46

Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi

•

39

G4-47

Riskiarviointien frekvenssi

•

39

G4-48

Yritysvastuuraportin hyväksyminen

•

G4-49

Epäkohtien kommunikointi

•

G4-50

Hallitukselle raportoidut epäkohdat

•

G4-51

Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen

•

39

G4-52

Palkitsemisjärjestelmät

•

39

G4-53

Sidosryhmien näkemysten huomiointi palkitsemisessa

•

39

G4-54

Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion suhde toimintamaittain

•

G4-55

Korkeimman ja keskimääräisen vuosiansion muutos toimintamaittain

•

G4-33

Hallinto

G4-56

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

•

5, 40

G4-57

Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto

•

40

G4-58

Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen

•

40

Talous
G4-EC1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakatuminen

•

41

G4-EC2

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen
organisaation toimintaan

•

41

G4-EC3

Organisaation eläkesitoumusten kattavuus

•

G4-EC4

Valtiolta saadut avustukset

•

G4-EC5

Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation merkittävissä toimipaikoissa

•

G4-EC6

Paikallisyhteisöstä palkatun ylemmän johdon prosenttiosuus

•

G4-EC7

Infrastruktuuri-investointien ja yleishyödyllisten palvelujen tuen kehitys ja vaikutukset

•

ei olennainen

G4-EC8

Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

•

41

G4-EC9

Paikallisten ostojen osuus merkittävissä toimipaikoissa

•

G4-EN1

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

•

43

G4-EN2

Kierrätettyjen materiaalien osuus

•

43

G4-EN3

Organisaation oma energiankulutus

•

43

G4-EN4

Organisaation ulkopuolinen energiankulutus

•

43

G4-EN5

Energiaintensiteetti

•

43

G4-EN6

Energiankulutuksen vähentäminen

•

20, 43

G4-EN7

Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energian tarpeessa

•

20, 43

G4-EN8

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

•

43

G4-EN9

Vesilähteet, joihin organisaation vedenotolla on merkittävä vaikutus

•

43

G4-EN10

Kierrätetyn ja uudelleenkäytetyn veden osuus ja kokonaismäärä

•

44

41

Ympäristö

29

G4-EN11

Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla, tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla, tai niiden läheisyydessä

•

ei olennainen

G4-EN12

Organisaation toiminnan, tuotteiden ja palvelujen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla

•

ei olennainen

G4-EN13

Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

•

ei olennainen

G4-EN14

IUCN:n uhanalaisten lajien listalla tai kansallisilla suojeltavien lajien listoilla olevien lajien määrä
organisaation vaikutuspiirissä olevilla alueilla

•

ei olennainen

G4-EN15
G4-EN16

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 1)
Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2)

•

45

G4-EN17

Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 3)

•

45

G4-EN18

Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti

•

45

G4-EN19

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

•

45

G4-EN20

Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt

•

ei kys päästöjä

G4-EN21

Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan

•

46

G4-EN22

Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaisesti

•

46

G4-EN23

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti

•

47

G4-EN24

Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus

•

46

G4-EN25

Kuljetetun, maahan tuodun, maasta viedyn tai käsitellyn ongelmajätteenmäärä sekä kansainvälisesti
kuljetetun ongelmajätteen prosenttiosuus

•

47

G4-EN26

Vesistöt ja niiden yhteydessä olevat elinympäristöt, joihin organisaation vesipäästöillä ja valumilla on
merkittävä vaikutus (koko, suojeluasema ja biodiversiteettiarvo)

•

G4-EN27

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämistoimenpiteiden laajuus

•

G4-EN28

Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin

•

G4-EN29

Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo
määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

•

46

G4-EN30

Tuotteiden ja materiaalien kuljetuksesta sekä työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset

•

46

G4-EN31

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja investoinnit tyypeittäin

•

G4-EN32

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti

•

47

G4-EN33

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut
toimenpiteet

•

47

G4-EN34

Ympäristöasioihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

•

47

18-20, 22

Henkilöstö ja työolosuhteet

30

G4-LA1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna
ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

•

48

G4-LA2

Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle
merkittävissä toimipaikoissa

•

48

G4-LA3

Töihinpaluuaste ja töissäpysyvyysaste vanhenmpainloma jälkeen jaoteltuna sukupuolen mukaan

•

G4-LA4

Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin
työehtosopimuksiin

•

49

G4-LA5

Osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä
ja -turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa

•

49

G4-LA6

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön
liittyvät kuolemantapaukset jaoteluna alueittain ja sukupuolen mukaan

•

49

G4-LA7

Työntekijät, jotka työskentelevät työtehtävissä, joissa on suuri esiintymistiheys ja riski tietyille sairauksille

•

49

G4-LA8

Ammattiliittojen kanssa tehtyjen sopimusten sisältämät terveys- ja turvallisuusteemat

•

G4-LA9

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja
henkilöstöryhmittäin

•

G4-LA10

Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa
työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa

•

G4-LA11

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

•

G4-LA12

Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti

•

G4-LA13

Naisten ja miesten peruspalkkojen sekä palkitsemisen suhde henkilöstöryhmittäin merkittävissä
toimipaikoissa

•

G4-LA14

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

•

50

G4-LA15

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset työoloihin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja
toteutetut toimenpiteet

•

50

49-50

50

G4-LA16

Työoloihin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

•

50

Ihmisoikeudet
G4-HR1

Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin
liittyviä ehtoja, tai joiden yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi

•

51

G4-HR2

Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin, tai ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin menettelytapoihin liittyvän
koulutuksen määrä

•

51

G4-HR3

Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet

•

51

G4-HR4

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta yhdistymisen vapautta ja oikeutta kollektiivisesti neuvoteltuihin
työehtosopimuksiin on rikottu, tai sen on tunnistettu olevan vaarassa

•

G4-HR5

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman käytön riski sekä
lapsityövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

•

51

G4-HR6

Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön
riski sekä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön estämiseksi toteutetut toimenpiteet

•

51

G4-HR7

Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä, joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja
organisaation toiminnan kannalta relevantteihin menettelytapoihin

•

51

G4-HR8

Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomusten lukumäärä ja niihin liittyvät toimenpiteet

•

ei olennainen

G4-HR9

Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai
vaikutusarviointi

•

G4-HR10

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti

•

51

G4-HR11

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja
toteutetut toimenpiteet

•

51

G4-HR12

Ihmisoikeuksiin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

•

51

Yhteiskunta
G4-SO1

Prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus, vaikutusarvioinnit ja
kehitysohjelmat

•

52

G4-SO2

Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin

•

52

G4-SO3

Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä ja prosenttiosuus sekä
tunnistetut merkittävät riskit

•

52

G4-SO4

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus

•

52

G4-SO5

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

•

52

G4-SO6

Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain

•

52

G4-SO7

Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman
väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset

•

52

G4-SO8

Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä
sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä

•

52

G4-SO9

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien kriteerien
mukaisesti

•

52

G4-SO10

Merkittävät nykyiset ja mahdolliset negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja
toteutetut toimenpiteet

•

52

G4-SO11

Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

•

52

Tuotevastuu
G4-PR1

Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten
parantaminen on arvioitu

•

G4-PR2

Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten
periaatteiden rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan

•

53

G4-PR3

Organisaation tuotteiden ja palvelujen pakollisen tuoteinformaation ja -merkintäjen tyypit sekä
prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset koskevat

•

53

G4-PR4

Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden
rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan

•

53

G4-PR5

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset

•

6, 53

G4-PR6

Kiellettyjen tai kiistanalaisten tuotteiden myynti

•

ei olennainen

G4-PR7

Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten
periaatteiden rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan

•

53

G4-PR8

Asiakkaiden yksityisyydensuojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvien vahvistettujen
valitusten lukumäärä

•

53

G4-PR9

Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden
merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo

•

53
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GRI: Perustiedot
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.
Konsernin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka linjaa periaatteet, joita noudatetaan johtamisessa sekä
kaikessa yhtiön toiminnassa.

Lindströmin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Tekstiilipalveluyritys Lindström vahvistaa asiakkaidensa yrityskuvaa. Palvelumme helpottaa asiakkaan
arkea ja on kokonaiskustannuksiltaan markkinoiden
edullisin. Toimimme vastuullisesti ja olemme arvostettu työnantaja.

Jokapäiväisessä toiminnassamme päätöksentekoamme ohjaavat Lindströmin arvot:

Sitoutunut henkilöstömme tuottaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja pystymme rakentamaan asiakkaidemme kanssa aidon kumppanuussuhteen.

•

Kannattava kasvu

•

Pitkäaikainen asiakassuhde

•

Vastuullisuus

•

Innostus ja oppimisen ilo

Sitoudumme
•

•
•

•

•
•
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kaikessa toiminnassamme edistämään taloudellista, ekologista ja sosiaalista kehitystä ja kunnioittamaan toimintamme
vaikutuspiirissä olevien ihmisten ihmisoikeuksia.
täyttämään lakien ja asetusten vaatimukset kaikilla toiminta-alueillamme
ennaltaehkäisevään riskinhallintaan, jolla varmistamme palvelun jatkuvuuden, ympäristönsuojelun tason parantamisen
sekä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävät työolosuhteet
toiminnan jatkuvaan parantamiseen yhdessä koko henkilöstön kanssa – jokainen lindströmiläinen valtuutetaan parannusehdotusten tekemiseen ja parannusten toteuttamiseen.
Jatkuvan parantamisen prosessi on kuvattu ja koko henkilöstön saatavilla.
henkilöstön perehdyttämiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen
kouluttamaan henkilökuntamme ymmärtämään toimintansa
vaikutukset laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus-

•

•

•

asioihin ja toimimaan vastuullisella tavalla
avoimeen vuorovaikutukseen yhteistyökumppaniemme
kanssa laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioissa.
Edellytämme toimittajiemme noudattavan Lindströmin Code of Conductissa määriteltyjä toimintatapoja. Löydät Code
of Conductin raportin lopusta.
edistämään kannustavaa työturvallisuuskulttuuria, jotta jokainen lindströmiläinen voi työskennellä turvallisesti ja
nauttia terveenä vapaa-ajastaan. Tavoitteenamme on nolla
tapaturmaa ja ammattitautitapausta.
siihen että toimitilamme toimivat palvelutuotteidemme, turvallisten ja tehokkaiden työtilojen sekä kiinteistönhoidon
esimerkkitiloina.

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

Strategia ja analyysi
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus
s. 4

G4-2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja
mahdollisuudet
Yhtiön keskeiset vaikutukset on kuvattu sivuilla 8–9.
Kansainvälisenä yrityksenä Lindströmiin vaikuttavat liiketoimintaympäristön eri tasoilla tapahtuvat muutokset. Jotkin niistä ovat
alakohtaisia, kuten muutokset kilpailussa, ja jotkin taas makrotason
muutoksia, kuten muuttuva lainsäädäntö ja taloustilanne. Mahdollisuuksissa ja riskeissä huomioidaan sekä Lindströmin oman toiminnan edellytykset sekä asiakkaiden toiminnan ja tarpeiden kehitys.
Ympäristöä koskevien muutosten osalta otetaan huomioon muun
muassa ympäristökriteerit ja niiden kehitys.
Strategiatyössä tehdyn liiketoimintaympäristön analyysista yhtiö valitsi viisi ohjaavaa ja kolme epävarmuustekijää, jotka näyttävät eniten vaikuttavan Lindströmiin vuonna 2020. Ohjaavat tekijät
sisältävät enemmän jatkuvuutta ja varmuutta, kun taas epävarmuudet enemmän jatkumattomuutta – niiden kehitystä tulevaisuudessa
on hankalampi ennakoida.
Ohjaavat tekijät:
Digitalisaation rooli kasvaa
Kilpailun luonne muuttuu
Aasian ja kehittyvän maailman rooli vahvistuu
Kilpailu ammattilaisista kasvaa
Asiakkaat tarvitsevat yhä räätälöidyimpiä tuotteita ja palveluita
Asiakkaat tarvitsevat enemmän joustavia, nopeita ja
kustannustehokkaita palveluita
Epävarmuudet:
Kuinka kansallinen ja maantieteellinen protektionismi kehittyy?
Kuinka maailmantalous kehittyy?
Muuttuuko sääntely esimerkiksi terveyden ja turvallisuuden
saralla tiukemmaksi ja millaiseen muotoon?
Lindströmin strategia on luotu varautuen näihin tunnistettuihin riskeihin ja mahdollisuuksiin.

Organisaation taustakuvaus

ja Ahvenanmaalla sekä toimintaa Venäjällä.
Konsernihallintoon kuuluvat seitsemän hallinnon osaamiskeskusta sekä palveluiden osaamiskeskukset. Osaamiskeskukset tukevat
kaikkien toimintamaiden operatiivista toimintaa omalla erityisosaamisellaan. Hallinnon osaamiskeskuksiin lukeutuvat Talous ja raportointi, Henkilöstöasiat, Teknologia ja kapasiteetti, IT, Konserniostot
ja logistiikka, Laatu sekä Asiakkuusjohtaminen ja Viestintä.
Lindströmin operatiivinen liiketoiminta on jaettu globaalisti neljään alueeseen, joiden alla on maakohtaisia tytäryhtiöitä. Emoyhtiö
ja osa tytäryhtiöistä on jaettu alueellisiin tulosyksiköihin.
Lindströmin operatiivista liiketoimintaa toteutetaan harmonisoituihin prosesseihin perustuvan liiketoimintakonseptin mukaisesti.
Konseptoitu toimintamalli varmistaa, että palvelu on tasalaatuista
riippumatta paikasta ja toimintaympäristöstä.

G4-4, 8 Tärkeimmät tavaramerkit/brändit,
tuotteet ja palvelut sekä markkina-alueet
Lindström tarjoaa työvaatepalveluita kaikissa toimintamaissaan.
Mattopalvelua yhtiö tarjoaa 16 Euroopan maassa, teollisuuspyyhepalvelua Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä henkilönsuojainpalvelua Unkarissa ja Suomessa. Suomessa Lindström tarjoaa
lisäksi hygienia- ja ravintolatekstiilipalveluita. Tytäryhtiö Comforta
tarjoaa Suomessa hotelli-, ravintola- ja terveydenhoitotekstiilipalvelua. Ruotsissa palveluihin kuuluvat hotelli- ja ravintolatekstiilipalvelut, Venäjällä ja Virossa hotellitekstiilipalvelut. Ks. 7.

G4-6 Toimintamaat ja toimipisteet
Lindström toimii 24 maassa Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiön toimintamaita ovat Bulgaria, Etelä-Korea, Intia, Iso-Britannia, Kazakstan,
Kiina, Kroatia, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tšekki, Turkki, Ukraina, Unkari,
Valko-Venäjä, Venäjä ja Viro.
Vuoden 2015 lopussa Lindströmillä oli yli 90 toimipistettä. Näihin lukeutuvat Lindströmin palvelukeskukset ja myyntikonttorit. Yhtiöllä on Venäjällä 12 toimipistettä, Intiassa kymmenen ja Kiinassa
viisi. Suomessa emoyhtiöllä on yli 20 toimipistettä. Muissa maissa
toimipisteitä on yhdestä neljään. Lindströmin tytäryhtiö Comfortalla
on yhteensä 14 toimipistettä, joista yhdeksän Suomessa, kaksi Ruotsissa ja yhdet toimipisteet Virossa, Venäjällä ja Ahvenanmaalla.

G4-3, 5, 7 Organisaation nimi, omistusmuoto,
yhtiörakenne, pääkonttorin sijainti ja
organisaation kuvaus

G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen
mukaan jaoteltuna

Konsernin emoyhtiö Lindström Oy on vuonna 1848 perustettu suomalainen perheyhtiö. Roihan suku omistaa joko suoraan tai välillisesti omistamiensa yhtiöiden kautta kaikki emoyhtiön osakkeet.
Emoyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti kaikki konsernin tytäryhtiöiden osakkeet.
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Emoyhtiö Lindström
Oy:n lisäksi konserniin kuuluu 24 Lindström-nimellä toimivaa tytäryhtiötä Euroopassa ja Aasiassa sekä hotellien ja terveydenhuollon
tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiö Comforta Oy. Comforta
toimii yhtiön alakonsernina ja sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa

Konsernissa oli vuoden 2015 päättyessä työsuhteessa 3 191 työntekijää, joista 53 prosenttia Euroopan ja Aasian tytäryhtiöissä, ja 47 prosenttia Suomessa. Euroopan ja Aasian toimintojen kasvu siis jatkuu
myös henkilöstömäärässä mitattuna. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2015 oli 2 840 henkilöä. Keskimääräistä henkilöstömäärää laskettaessa osa-aikaisten lukumäärä jaetaan kahdella.
Konsernin henkilöstöstä 87 prosenttia on vakituisessa työsuhteessa ja 85 prosenttia kokoaikaisena. Määrä- ja osa-aikaiset työsuhteet tasaavat tekstiilivuokrausalan sesonkihuippuja ja mahdollistavat
työn tarjoamisen esimerkiksi opiskelijoille.
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Henkilöstön jakauma määräaikainen/vakituinen, kokoaikainen/osa-aikainen sukupuolen ja
alueen mukaan
Konserni

Vakituinen,
kokoaikainen

Yhteensä

Yhteensä

Nainen

Mies

Nainen

Mies

Nainen

Mies

1489

917

243

116

183

117

83

43

3191

2406

359

300

126

3191

Vakituinen,
kokoaikainen

Vakituinen,
osa-aikainen

Määräaikainen,
kokoaikainen

Määräaikainen,
osa-aikainen

Yhteensä

Nainen

Mies

Nainen

Mies

Nainen

Mies

Nainen

Mies

740

358

212

107

25

8

28

32

1510

60

1510

1098

319

Vakituinen,
kokoaikainen
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Vakituinen,
osa-aikainen

Määräaikainen,
kokoaikainen

Määräaikainen,
osa-aikainen

Yhteensä

Nainen

Mies

Nainen

Mies

Nainen

Mies

Nainen

Mies

749

559

31

9

158

109

55

11

1681

66

1681

1308
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G4-11 Kollektiivisesti neuvoteltujen
työehtosopimusten piiriin kuuluva
henkilöstö
Lindström noudattaa kaikissa toimintamaissaan paikallisen lainsäädännön vaatimuksia. Suomessa työskentelevästä henkilöstöstä 78
prosenttia on työehtosopimusten piirissä.

G4-12 Organisaation toimitusketju
Lindström suosii toiminnassaan pitkäaikaisia kumppanuussuhteita,
myös toimittajasuhteiden osalta. Valtaosa tuotteista ostetaan pitkäaikaisilta kumppaneilta, joiden toiminnan yhtiö tuntee hyvin.
Tuotteita ja palveluita hankintaan sekä globaalisti että paikallisesti. Yhtiön globaali kasvu ja hankinnan kuljetusreittien ympäristövaikutukset huomioidaan logistiikan kehittämisessä. Tuotteet, joiden
tuotantovolyymi on suuri, valmistetaan Aasiassa ja Afrikassa. Lindströmillä on lisäksi paikallistoimittajia Euroopan ja Aasian alueella.

G4-13 Merkittävät muutokset organisaation
koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai
toimitusketjussa raportointijaksolla
Ei merkittäviä muutoksia raportointivuonna. Liiketoimintaa vahvistettiin yritysostoilla, jotka vahvistavat yhtiön asemaa olemassa olevilla markkinoilla.
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Määräaikainen,
osa-aikainen

Mies

Yhteensä

EA
tytäryhtiöt

Määräaikainen,
kokoaikainen

Nainen

Yhteensä
Suomi

Vakituinen,
osa-aikainen

267

G4-14 Varovaisuuden periaatteen
soveltaminen
Oman toiminnan johtaminen ja valvonta
Lindströmillä johtamisen laatua kehitetään systemaattisesti. Tavoitteena on parantaa yhtiön palvelukulttuuria ja sitä kautta koko
henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä lopulta asiakkaalle välittyvää
palvelukokemusta. Vuonna 2015 toteutettiin ensimmäinen palvelukulttuuritutkimus, joka mittaa johtamisen laatua sekä henkilöstöja asiakaskokemusta. Aiemmin näitä tekijöitä on seurattu erillisillä
tutkimuksilla.
Lindströmin johtamisjärjestelmä koostuu konserni-, liiketoiminta-, tytäryhtiö- ja aluetason johtamismalleista. Lindström seuraa johtamisjärjestelmänsä toimivuutta auditoimalla omaa toimintaansa säännöllisesti. Sisäisissä auditoinneissa paitsi seurataan
ohjeistuksen noudattamista, myös tunnistetaan puutteita ja kehityskohteita, suunnitellaan korjaavia toimenpiteitä ja seurataan niiden
vaikuttavuutta. Kehityskohteiksi tunnistetuista asioista käynnistetään paikallisia pilottiprojekteja, joiden tulokset arvioidaan. Jos uusi toimintamalli todetaan toimivaksi, jalkautetaan se kaikkiin toimipisteisiin.
Lindströmin johtamisjärjestelmän ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioinnit on myöntänyt ja niitä säännöllisten auditointien avulla valvoo Det Norske Veritas. Sisäisten auditointien lisäksi Lindströmillä
toteutetaan säännöllisesti asiakaskohtaisia laadun arviointeja, jois-

sa tarkastellaan Lindströmin toimintaa osana asiakasyrityksen prosesseja.

Kaikki konsernin toiminnot on sertifioitu seuraavien johtamisjärjestelmästandardien mukaisesti:

Toimittajaketjun johtaminen ja valvonta
Lindströmin toimittajaketjun yritysvastuuta määrittelevä Code of
Conduct perustuu standardiin SA8000 ja se määrittelee Lindströmin ja sen tavarantoimittajien vastuut kaikkia sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan. Se sisältää vaatimukset toimia lainmukaisesti,
lahjonta- ja korruptiokiellon, edellytykset työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, lapsityövoiman käyttökiellon, edellytykset vastata työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta sekä
edellytykset ympäristönsuojelullisesta toiminnasta. Lindström velvoittaa kaikkia toimittajiaan, näiden alihankkijat mukaan lukien,
toimimaan Code of Conductin mukaisesti, ja allekirjoittamaan sen
osana yritysten välistä toimitussopimusta.
Lindström valvoo toimittajaketjuaan sopimushallinnan ja toimittaja-auditointien avulla. Toimittaja-auditoinnit suoritetaan strategisiksi määriteltyjen toimittajien osalta ennen toimitussopimusta,
ja jatkossa vähintään kolmen vuoden välein. Strategisuusluokituksen perusteena käytetään sekä hankintavolyymia, hankittavan tuotteen liiketaloudellista merkitystä kyseessä olevalle palvelulle että
maa- ja toimittajariskikartoitusta. Maariskikartoituksessa otetaan
huomioon muun muassa viranomaisvalvonnan taso, ihmisoikeuskysymykset ja korruptioindeksi. Strategisia toimittajia on noin 15
prosenttia kaikista yhtiön toimittajista. Muiden toimittajien osalta
valvotaan sopimuksen noudattamista, taloudellista tilaa ja riskiluokitusta.
Auditointeja suorittaa pääasiassa Lindströmin oma henkilöstö,
mikä vahvistaa yhteistyötä alihankkijoiden kanssa, ja tuottaa parempaa ymmärrystä ja näkemystä myös tulevaisuuden toimittajavalintojen ja yhteistyön kehittämisen näkökulmasta.
Auditointi suoritetaan toimittajan tiloissa. Auditointiyhteistyön
puitteissa havainnoidaan myös yrityksen taloudellista toimintavarmuutta ja kehitystä sekä kone- ja laitekannan ylläpitoa. Code of
Conductin noudattamista seurataan sekä dokumentaation että tuotantovierailuilla tapahtuvan havainnoinnin avulla. Code of Conductin tai Lindströmin tuoteohjeistuksen vastaisesta toiminnasta huomautetaan ja edellytetään poikkeaman korjaamista. Poikkeaman
korjaamista seurataan vakavuudesta riippuen joko dokumentoinnin tai uusintakäynnin avulla. Auditointikäyntien ohella Lindström
suorittaa säännöllisiä toimittajavierailuja. Mahdollinen ongelmatilanteisiin puuttuminen tai riskiluokituksen päivittäminen ovat mahdollisia aktiivisen ja säännöllisen yhteydenpidon puitteissa.

G4-15 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai
aloitteet
Lindström on allekirjoittanut Kestävän kehityksen peruskirjan ja
toteuttaa sen periaatteita kaikessa toiminnassaan. Lindström on sitoutunut myös YK:n ihmisoikeuksien periaatteisiin, ILOn sopimukseen työelämän perusoikeuksista sekä OECD:n toimintaohjeisiin
monikansallisille yrityksille ja kuuluu sosiaalista ja eettistä vastuuta edistävään Sedex-verkostoon (Supplier Ethical Data Exchange).
European Textile Service Associationin jäsenenä Lindström noudattaa myös Global Compactin edellytyksiä, ja raportoi ETSAn
kautta edistymisestään.

•

SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät.
Vaatimukset (2008).

•

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät.
Vaatimukset ja opastusta niiden soveltamisesta (2004).

•

SFS EN 14065 Tekstiilit. Pesulassa huolletut
tekstiilit. Mikrobiologisen puhtauden hallinta
(2003).

Lisäksi konsernissa noudatetaan Työterveys- ja turvallisuusasioiden johtamista koskevaa OHSAS 18001 -standardia (vaatimukset 2008).
Kaikki konsernin rullapyyhkeet ja 90 prosenttia työvaate- ja hotellitekstiileistä ovat Öko-tex 100 -sertifioituja ja noin 20 prosentilla hotellitekstiileistä on EU-ympäristömerkki. Konsernin Suomessa
tarjoamalla rullapyyhepalvelulla ja Ruotsin hotellitekstiilien palvelukeskuksilla on Pohjoismainen Joutsenmerkki.

G4-16 Jäsenyydet järjestöissä ja
edunvalvontaorganisaatioissa
Lindström on Perheyritysten Liitto ry:n, Yleisen Teollisuusliiton ja
Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen. Lindströmin asiantuntijat toimivat lukuisissa toimialaa, standardeja ja lainsäädäntöä edistävissä
työryhmissä sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla.
Yhtiö on European Textile Service Associationin (ETSA) jäsen,
ja konsernin toimitusjohtaja Juha Laurio toimii ETSAn puheenjohtajana kaudella 2014-2017.
Lindström tukee vuosittain UNICEFin toimintaa lasten etujen
ajajana.

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja
laskentaraja
G4-17 Konsernin laskentaraja
Raportissa julkaistavat tunnusluvut kattavat kaikki konserniin kuuluvat yhtiöt, poissulkien yhtiön alihankkijat. Lindström julkaisee taloudellisen toiminnan tunnusluvut osioina: konserni, Suomi sekä Euroopan ja Aasian tytäryhtiöt. Raportoinnin rajaukset on kirjattu raportin
loppuun GRI-sisältövertailuun.

G4-18 Raportin sisällön määrittely
Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä
yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden hankkijana sekä
toiminnallaan ympäristöönsä vaikuttavana toimijana.
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G4-19 Olennaiset näkökohdat

Merkitys Lindströmin liiketoiminnalle

Vastuullisuuden oIennaisuusmatriisi

13

8

10

Konsernin yritysvastuun visio-ohjelma määrittelee yhtiön vastuullisen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät osa-alueet ja teemat, joihin yhtiössä keskitytään kuluvalla visiokaudella. Olennaisuus- ja
sidosryhmämäärittely on tehty ohjausryhmätyöskentelynä vuonna
2015, ja sitä tullaan arvioimaan vuosittain yritysvastuun työryhmän
toimesta. Yritysvastuun työryhmän toiminnasta vastaa konsernin
laatujohtaja. Konsernin olennaisuusmäärittelyssä otetaan toisaalta
huomioon sidosryhmien odotukset Lindströmiä kohtaan, toisaalta
edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle.

4
6

2

7

1

9

G4-20-21 Olennaisia näkökohtia koskevat
laskentarajat

5
14

15
11

12

Asiakaskokemuksen laadun mittari on vuosittain toteutettu palvelukulttuuritutkimus. Tutkimuksen vastaajina on otos konsernin asiakkaita eri toimintamaista. Asiakaspysyvyyttä mitataan kaikissa konsernin yhtiöissä.

3

Merkitys Lindströmin sidosryhmille
6

7

8

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kannattava kasvu
Vakaa talous
Verojen maksu ja velvoitteiden hoito
Toimintaympäristön muutoksen luotaus
Eettinen liiketoiminta
Palveluiden kehittäminen ja innovointi
Tuoteturvallisuus
Tekstiilien hankinnan optimointi

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Asiakaskokemus
Osaava ja sitoutunut henkilöstö
Monimuotoisuus ja tasa-arvo
Työterveys ja -turvallisuus
Toiminnan ympäristövaikutukset
Tekstiilin elinkaari
Hankintaketjun vastuullisuus

16.

Yritysvastuun visio
Visio 2020

Toteuma 2015

Pitkäaikainen asiakassuhde

Hyvä asiakaspysyvyys

Erinomainen asiakaskokemus

Erinomainen asiakastyytyväisyys, kehitysprojektien toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa

0,95

1,01

Vedenkulutus litraa/pesty kg

6,7

6,7

Tekstiilijätteen kierrätysaste

90 %

71

Toimintaketjun vastuullisuuden seuranta- ja
raportointijärjestelmä

Käytössä laadunvarmistuskäsikirja ja
sisäinen hankintakäsikirja sekä Product Lifecycle
Management -järjestelmä tuote-, toimittaja- ja
saatavuustiedon hallintaan

Liikevaihto

500 M€

302 M€

Sijoitetun pääoman tuotto %

> 20 %

16,1 %

Omavaraisuusaste %

> 60 %

80 %

> 1,2

3,1

<5

6,8

Sairauspäivät/hlö/vuosi

<7

10,58

Vaihtuvuus – ei toivottu

5-10 %

9%

Vaihtuvuus – yleinen

< 15 %

26 %

Asiakas

Ympäristö
Energiankulutus kWh/ pesty kg

Hankinta

Talous

Quick Ratio
Henkilöstö
Tapaturmataajuus (tapaturmaa/
miljoona työtuntia)
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Ympäristöluvut kattavat kaikki konsernin palvelukeskukset.
Toimintaketjun seuranta kattaa kaikki konsernin tavaran- ja palveluntoimittajat.
Talouslaskenta sisältää kaikki konsernin yhtiöt.
Henkilöstön tunnusluvut kattavat koko konsernin henkilöstön, mukaan lukien määrä- ja osa-aikainen henkilöstö. Ulkoistettu jakelupalvelu ei ole mukana henkilöstöluvuissa.

G4-22-23 Muutokset aiemmin raportoiduissa
tiedoissa

Raportin kuvaus
G4-28-33 Raportoinnin kuvaus
Lindström noudattaa Global Reporting Initiativen mukaisia raportointiohjeita. Itsearviomme mukaan raportointimme vastaa GRI
G4-ohjeiston Core-soveltamistasoa. Vastuuraportti 2015 kattaa toiminnan ajalta 1.1.–31.12.2015.
Lindströmin vastuuraportti julkaistaan vuosittain suomeksi ja
englanniksi. Edellinen vuoden 2014 toiminnasta kertova raportti ilmestyi maaliskuussa 2015.
Raportin voi ladata yhtiön internetosoitteesta www.lindstromgroup.com. Lisätietoja raportista antaa viestintäpäällikkö Tarja
Hämäläinen, tarja.hamalainen@lindstromgroup.com.
GRI-sisältövertailu löytyy raportin sivuilta 28-31.

Ei merkittäviä muutoksia aiemmin raportoituun verrattuna.

Sidosryhmävuorovaikutus
G4-24-25 Organisaation sidosryhmät
s. 10
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Hallitus

Jukka Roiha, pj

Ahmet Esen

Harri-Pekka
Kaukonen

Max Rautiainen

Sari Kousa

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

Anne Korkiakoski

Naresh Gupta

Hallinto
G4-34-42, 44 Hallintorakenne ja
vastuunjako
Yhtiökokous
Yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet.

Hallitus
Yhtiökokous valitsee emoyhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu
hallitusammattilaisia ja osakkeenomistajien edustajia. Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää
merkittävistä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja konsernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy
konsernin mission, vision ja strategian sekä riskienhallinnan suuntaviivat. Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin
konsernin johtoryhmän jäsenistä.
Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on
tuonut esille. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista riippumattomia jäseniä, eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta
Lindströmiin, on neljä.
Henkilöstö vaikuttaa hallituksen työskentelyyn strategiatyön
kautta. Hallitus suorittaa säännöllisen itsearvion omasta toiminnastaan.
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Toimitusjohtaja
Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen,
yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi.

Konsernin johtoryhmä
Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon sekä tekee päätökset roolituksesta ja toimintamallista. Johtoryhmän vastuulla on
toimintaympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja
seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja
kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen,
arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä
organisaatiolle.

Tavoitetilan muodostaminen ja strategian määrittely
Lindströmin tavoitetila eli visio ja siihen tähtäävät keinot eli strategia
määritellään viiden vuoden välein. Vuonna 2015 työstettiin ja julkaistiin uusi visio ja strategia, jotka tähtäävät vuoteen 2020.
Vision ja strategian määrittelyssä noudatetaan Lindströmin arvoja.
Strategian toteutumista valvoo hallitus. Yhtiön strategisia valintoja ja
kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosittain johtoryhmän toimesta. Mission, vision ja strategian muuttuessa muutos ja sen vaikutukset
arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa. Strategia-

Johtoryhmä

Juha Laurio, 43
President & CEO

Mika Hartikainen, 49
Senior Vice President,
Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori, 45
Senior Vice President, Finland, Baltic States, Poland
and Belarus & Managing
Director, Comforta Oy

Santtu Jokinen, 42
Senior Vice President,
Western and Central
Europe

Theo Slegt, 55
Senior Vice President,
Operations

Harri Puputti, 49
Senior Vice President,
Quality

Minna Gentz, 45
Senior Vice President,
Human Resources

Petri Vapola, 44
CFO

työryhmissä henkilöstö arvioi tiimeinä ja yksilöinä oman työnsä vaikutuksia ja mahdollisuuksia osana strategian ja vision toteuttamista. Yksiköt laativat vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka tähtäävät
strategian toteuttamiseen. Yksilötasolla strategian ja toimintasuunnitelmien toteuttamista jatketaan myös osana säännöllisiä esimiehen ja
alaisen välisiä kehitys- sekä tulos- ja tavoitekeskusteluja.

G4-46 Riskienhallinta
Lindströmillä harjoitetaan suunnitelmallista riskienarviointia ja
-hallintaa. Riskienhallinta on yhtiön hallituksen ohjauksessa. Riskienhallinta on ennakoivaa ja siinä on otettu huomioon kaikki toiminnan osa-alueet tavoitteena turvata konsernin toiminnan jatkuvuus.
Liiketoiminnan riskit, toimintaympäristön ja -edellytysten muutokset tunnistetaan osana johtamisjärjestelmän ennustamista ja toimintamallia. Omaisuus- ja vastuuriskeihin liittyviä riskienarviointeja ja toimenpiteitä suunnitellaan yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa.
Myös sopimuksiin liittyvät riskit on tunnistettu ja allekirjoituskäytännöt on ohjeistettu toimintakäsikirjassa. Luottoriskien hallintaa on
tehostettu päivitetyn politiikan avulla. Työ- ja kemikaaliturvallisuuden osalta riskikartoitukset on suoritettu kaikissa toimintamaissa ja
niihin liittyvien käytäntöjen seuranta on säännöllisten auditointien
piirissä.
Yhtiön tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät toimintaohjeet määrittelevät tietoverkon, kannettavien tietokoneiden, lisälaitteiden ja
ohjelmistojen turvallista käyttöä. Tietosuojaan ja tiedon luottamuksellisuuteen liittyvät ohjeet on kirjattu henkilöstön eettisiin ohjeisiin.
Yhtiössä on nimetty työ-, tieto-, kulku- ja ympäristöturvallisuu-

Mika Kujala, 38
Senior Vice President,
Russia and Group
Business Development

desta vastaavat henkilöt. Mahdollisiin turvallisuusohjeiden laiminlyönteihin puututaan yhtiössä välittömästi ja ohjeistuksia päivitetään
tarvittaessa.

G4-51 Hallituksen ja ylimmän johdon
palkitseminen
Yhtiön hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista
päättää yhtiökokous.
Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan yksinomaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön suoritusperusteisen
palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu vastuullisuustyön tuloksiin. Toimitusjohtajan palkasta ja hänelle
maksettavien tulospalkkioiden perusteista päättää yhtiön hallitus.
Koko konsernin henkilöstö, mukaan lukien ylin johto, kuuluu saman tulosperustaisen palkkiojärjestelmän piiriin. Johtoryhmän jäsenten palkkioperusteista päättää toimitusjohtaja.

G4-52-53 Palkitsemisjärjestelmät
Lindströmin toiminnan seuraamiseen on laadittu konserni-, tytäryhtiö-, yksikkö- ja henkilötasoinen mittaristo, joka on sidottu strategisiin tavoitteisiin. Mittaristoa rakennettaessa on kiinnitetty huomiota
siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisjärjestelmän perustana. Palkitsemisen mittarit on asetettu taloudellisen menestyksen, asiakaspalvelun laadun parantamisen, toimintojen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmista. Koko
konsernin henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä.
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G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
Konsernin vastuullista liiketoimintaa ohjaavat sen arvot sekä eettisen
ja kestävän kehityksen periaatteet. Lindström valitsee toimittajikseen
yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja huomioivat toimintansa ympäristövaikutukset. Lindströmin toimittajaketjun yritysvastuuta määrittelee SA8000-standardi perustuva Code of Conduct. Code of Conductissa määritellään Lindströmille ja sen tavarantoimittajille sekä
palveluiden tuottajille perusvelvollisuudet koskien vastuita osapuolten sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan. Lindströmin henkilöstön toimintaa ohjaa eettinen ohjeisto, joka kieltää kaiken korruption ja edellyttää henkilöstön noudattavan lakeja ja asetuksia.
Lindströmillä on konserninlaajuinen vastuullisuusohjelma, jonka

painopisteet ja mittarit ovat tärkeä osa yhtiön liiketoiminnan strategisia painopisteitä ja mittareita. Lindström täyttää lakien ja asetusten
vaatimukset kaikissa toimintamaissaan.

G4-57-58 Toiminnan eettisyyteen ja
lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto
Henkilöstön eettinen ohjeistus on koko henkilöstön saatavilla. Ohjeessa on mainittu, että epäkohtien esille tuomisesta ei koidu henkilölle/työntekijälle seuraamuksia. Ohjeistuksen ylläpidosta vastaa
konsernin johtoryhmä.

GRI: Taloudellinen vastuu
Lindströmillä taloudellinen vastuu on kannattavan kasvun tekemistä niin, että yhtiö on sidosryhmilleen luotettava ja tuottaa
lisäarvoa. Yhtiön visiotavoitteena on tehdä 500 miljoonan euron
liikevaihtoa vuonna 2020.
Yhtiö pyrkii systemaattisesti tehostamaan prosessejaan ja
hankintaketjuaan niin, että kasvu tehdään kannattavasti. Pitkän
tähtäimen tavoite on, että sijoitetun pääoman tuotto ylittää 20
prosenttia. Kasvu pyritään rahoittamaan lähinnä tulorahoituksella
ja maksuvalmius halutaan pitää hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste pyritään pitämään yli 60 prosentissa ja Quick Ration tulisi olla
vähintään 1,2.

Vuonna 2015 yhtiö menestyi tavoitteiden saavuttamisessa seuraavasti:
Tavoite 2020

Toteuma

500 M€

302 M€

Liikevaihto
Nettovoitto

-

19,1 M€

Sijoitetun pääoman tuotto %

> 20 %

16,1 %

Omavaraisuusaste %

> 60 %

80 %

> 1,2

3,1

Quick Ratio
Liikevaihdon jakauma
Suomi
EA tytäryhtiöt
Henkilöstötunnusluvut
Henkilöstömäärä (ka)
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2011

2012

2013

2014

2015

168 624

180 359

185 267

189 401

188 237

93 761

107 611

117 930

111 889

113 722

2011

2012

2013

2014

2015

2 326

2 463

2 542

2 644

2 840

Henkilöstömenot (teur)

74 789

82 241

83 778

83 272

86 647

Henkilöstömenot % lv:stä

28,5 %

28,6 %

27,6 %

27,6 %

28,7 %

G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon
tuottaminen ja jakautuminen
Lisäarvon jalostuminen
Lindström-konsernissa (teur)
Liikevaihto asiakkailta

2015

2014

osuus
lv:sta

2013

osuus
lv:sta

2012

301 959

301 290

303 197

287 970

867

750

695

459

Rahoitustuotot
Muut tuotot

osuus
lv:sta

osuus
lv:sta

1 862

308

696

225

Liiketoiminnan tulovirta

304 688

302 348

304 588

288 654

Raaka-aineet ja tuotteet

-65 333

-21,6

-61 538

-20,4

-56 398

-18,6

-58 703

-20,4

Energiahankinnat

-12 070

-4,0

-13 484

-4,5

-14 560

-4,8

-14 747

-5,1

Alihankkijatyö

-44 086

-14,6

-43 979

-14,6

-45 756

-15,1

-44 953

-15,6

Muut hankinnat toimittajilta

-46 441

-15,4

-45 419

-15,1

-43 183

-14,2

-42 214

-14,7

Liiketoiminnan lisärvo toimittajasuoritusten jälkeen

136 758

45,3

137 928

45,8

144 691

47,7

128 037

44,5

Palkat ja korvaukset henkilöstölle

-71 584

-23,7

-68 779

-22,8

-65 242

-21,5

-67 753

-23,5

Verot ja sosiaalikulut viranomaisille

-25 647

-8,5

-24 994

-8,3

-26 716

-8,8

-23 728

-8,2

Liiketoiminnan lisäarvo rahoittajille

39 527

13,1

44 155

14,7

52 733

17,4

36 556

12,7

-639

-0,2

-829

-0,3

-593

-0,2

-1 036

-0,4

-13 201

-4,4

-9 890

-3,3

-7 181

-2,4

-6 751

-2,3

25 687

8,5

33 436

11,1

44 959

14,8

28 769

10,0

Korot rahoittajille
Osingot osakkeenomistajille
Liiketoiminnan lisäarvo investointeihin ja toiminnan kehittämiseen

G4-EC2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat
taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja
mahdollisuudet liittyen organisaation
toimintaan
Ilmastonmuutoksen myötä herännyt keskustelu yritysten vastuullisista valinnoista edistää tekstiilipalvelun kaltaisten vastuullisesti tuotettujen palvelujen hankkimista.

G4-EC8 Merkittävät epäsuorat taloudelliset
vaikutukset ja niiden laajuus
Lindströmillä on alihankkijoidensa, esimerkiksi liikennöitsijöiden,
kautta työllistävä vaikutus toimipaikkakunnissaan. Lindström kehittää oman toimintansa kautta tekstiilijätteen vastuullista käsittelyä toimintamaissaan.

G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset
Ei avustuksia raportointikaudella
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GRI: Ympäristövastuu
Lindströmin vaikutus luontoon ja ympäristöön syntyy tekstiilin elinkaaren hallinnasta, huollon aikaisista ympäristövaikutuksista sekä
sijoittumiseen liittyvistä tekijöistä. Energia-, tekstiili- ja kuljetusostot ovat myös konsernin suurimmat hankintaerät, jolloin niiden
käyttö vaikuttaa myös suoraan palvelun kustannusrakenteeseen
ja yhtiön kannattavuuteen.

Tekstiilin elinkaarta hallitaan optimoimalla materiaalien käyttö tekstiilien suunnittelussa, ennakoimalla hankintatarpeita ja varmistamalla tekstiilille mahdollisimman pitkä käyttöikä. Käyttöikää lisätään
valmistamalla tekstiilit kestävistä materiaaleista, korjaamalla niitä
tarvittaessa ja kierrättämällä tekstiiliä eri käyttökohteissa.
Huollon aikaista ympäristörasitusta pienennetään optimoimalla
tekstiilien kuljetusta ja energian, veden ja pesuaineiden kulutusta
sekä hallitsemalla palvelun aiheuttamia päästöjä ja parantamalla syntyvän jätteen hyötykäyttöastetta.
Lindström tuottaa palvelua pienissä yksiköissä lähellä asiakasta,
jolloin palvelun tuottaminen on sujuvaa ja kuljetusten päästöjä pystytään minimoimaan. Yhtiö sijoittuu pääasiassa vuokratiloihin teollisuuskeskittymiin. Koska tuotanto sijoitetaan valmiiksi rakennettuihin tiloihin aluille, joissa veden- ja energiansaanti on turvattua, on
yhtiö sidoksissa siihen energiamuotoon, jota alueella on tarjolla. Sijoittumispäätöksessä otetaan huomioon myös työvoiman saatavuus

alueella ja julkisen liikenteen saatavuus työmatkakäyttöön. Jos tiloissa ei ole kunnallista jätevedenkäsittelyä, tai se on tavoitteisiin nähden
puutteellinen, investoi yhtiö omaan jätevedenkäsittelylaitokseen.

Ympäristötyön tavoitteellisuus
Lindström saavutti ja jopa alitti visiokauden 2011–2016 tavoitteet
energian- ja vedenkulutuksen osalta. Tekstiilijätteen hyötykäyttöastetavoitetta ei saavutettu, sillä yhtiön pääasialliselle tekstiilijätelaadulle ei löydy vielä riittävästi hyötykäyttömahdollisuuksia.
Yhtiön uudessa, vuoden 2020 visioon tähtäävässä strategiassa,
ympäristötyön keskeisimmät tavoitteet ovat samat kuin aiemmalla
visiokaudella: energiankulutusta pienennetään, veden kulutus pyritään pitämään samalla tasolla ja tekstiilijätteelle etsitään jatkuvasti
uusia hyötykäyttökohteita.

Tavoitteet ja toteuma:
Toteuma 2015

Tavoite 2016

Visio 2020

6,7

6,7

6,7

1,01

0,98

0,95

Vedenkulutus l/pesty kg
Energiankulutus kWh/pesty kg
Tekstiilijätteen hyötykäyttö %

71

90

Konsernin ekotase 2015
Sisään

2015

2014

2015

2014

2 634 ton

2 446 ton

163 679 ton

159 334 ton

163 679 ton

159 334 ton

1 204 ton

1 142 ton

165 985 MWh

175 113 MWh

60 461 ton

58 726 ton

5 202 MWh

13 213 MWh

BOD6

427 ton

579 ton

Maakaasu

72 317 MWh

75 468 MWh

COD

1162 ton

1 567 ton

Propaani
Osto höyry

33 498 MWh

32 264 MWh

Fosfori

10 811 MWh

9 462 MWh

Sähkö

36 275 MWh

35 098 MWh

Biokaasu

1 230 MWh

1 189 MWh

Kaukolämpö

6 652 MWh

8 418 MWh

1 088 862 m3

1 119 780 m3

1 737 ton

1 759 ton

Uudet tekstiilit
Pestyt tekstiilikilot
Kokonaisenergia
Öljy

Vesi
Pesuaineet
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Ulos
Pestyt tekstiilikilot
Poistotekstiilit
CO2 päästöt ilmaan

17 ton

13 ton

Kiintoaine

442 ton

486 ton

Raskas metallit

2,7 ton

4,04 ton

Rasvat ja öljyt

122 ton

107 ton

6 143 ton

6 021 ton

Kokonaisjäte

Käytetyt resurssit
EN1 Materiaalien käyttö painon tai määrän
mukaan
Vuonna 2015 Lindström osti 2,6 miljoonaa ja poisti käytöstä 1,2
miljoonaa kiloa tekstiiliä. Valtaosa tekstiilituotteista valmistetaan
puuvilla-polyesterisekoitteesta. Käsipyyherullat, puolet hotellitekstiileistä ja pieni osa työvaatteista valmistetaan puhtaasta puuvillasta.
Ison käyttöasteen tekstiilejä valmistetaan ja varastoidaan tulevaa käyttöä ennakoiden, jolloin osa hankitusta tekstiilistä ei päädy
välittömästi käyttöön. Tekstiilin keskimääräinen käyttöikä tekstiilipalvelussa on kolme vuotta, jolloin tekstiilien hankinta vaihtelee
vuosittain kasvuodotusten, asiakastarpeiden ja isojen hankintaerien
käyttöiän mukaan.

EN2 Kierrätettyjen materiaalien osuus
Tekstiilipalvelussa käytetään laadukkaita ja kestäviä materiaaleja,
joita kierrätetään tuotteina käyttökohteesta toiseen kunnes niiden
käyttöikä päättyy. Tekstiilipalvelussa syntyy kierrätysmateriaalia,
jota voidaan käyttää uusiotuotteiden valmistamiseen tai energianlähteeksi.

EN3, 5 Oma energiankulutus ja
energiaintensiteetti
Lindströmin palvelun tuottamiseen käytettiin vuonna 2015 energiaa
165 985 MWh eli 1,01 kWh pestyä tekstiilikiloa kohti. Suurin osa
käytetystä energiasta kuluu pesuveden ja kiinteistön lämmitykseen
sekä tekstiilien kuivaukseen ja viimeistelyyn.
Lindströmin kokonaistuotanto kääntyi nousuun, mutta energiaa
kulutettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja energiankulutus
per pesty kilo laski kahdeksan prosenttia. Energiankulutuksen laskuun vaikuttivat etenkin lämmöntalteenoton laitteistojen kehitty-

Kokonaisenergian jakautuminen %
2015

MWh

%

Sähkö

36 275

22 %

Propaani

33 498

20 %

Maakaasu

72 317

44 %

Biokaasu

1 230

1%

Ostohöyry

10 811

6%

5 202

3%

Öljy
Kaukolämpö
Yhteensä

6 652

4%

165 985

100 %

minen ja käyttöönottojen jatkaminen sekä keskimääräistä lämpimämpi vuosi. Lämpöä otetaan talteen myös pesuprosessin sisällä
kiertävästä pesuvedestä.
Perinteisesti pesuveden lämmitykseen on käytetty höyryä,
mutta uuden tekniikan myötä ollaan siirtymässä suoraan kaasulla
lämmitettäviin koneisiin ja laitteisiin lämpöhävikin välttämiseksi.
Vuonna 2015 sähkön osuus kokonaisenergiasta nousi, sillä pienet
pesuyksiköt uusissa kohteissa toimivat sähköllä. Kun asiakasmäärä yksikköjen alueilla kasvaa, pyritään siirtymään muihin energiamuotoihin.

EN4 Organisaation ulkopuolinen
energiankulutus
Lindström raportoi vuosittain ulkoistetun kuljetuspalvelun ajokilometrit kohdassa EN30.

EN6-7 Energiankulutuksen vähentämiseen
tähtäävät toimenpiteet
Energiankulutuksen vähentämiseksi tehdyistä toimenpiteistä merkittävimpiä ovat olleen lämmöntalteenottimien uusiminen ja asentaminen uusiin käyttökohteisiin sekä suoritetut energia-analyysit
ja -katselmukset, joiden avulla pystytään vaikuttamaan etenkin
kiinteistöjen lämmönkulutukseen. Lisätietoa sivulla 20.
Yhtiö noudattaa EU-lainsäädäntöä ja Suomen Energiatehokkuuslakia kaikessa toiminnassaan. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden
välein, ja vuonna 2015 konsernin yhtiöistä Suomessa toimiva
emoyhtiö kuului lain velvoitteen piiriin. Energiakatselmuksissa
tunnistetut säästökohteet ja niiden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet otetaan soveltaen osaksi konsernin käytäntöjä, jolloin energiatehokkuus paranee koko konsernissa.

EN8-10 Vesi
Lindström käytti vuonna 2015 vettä 1,09 miljoonaa kuutiota,
eli 6,7 litraa pestyä tekstiilikiloa kohti. Vedenkulutus jatkaa laskuaan, vettä käytettiin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuonna, ja visiotavoite vuodelle 2016 eli 7,1 litraa saavutettiin jo
vuonna 2012. Merkittävä tekijä vedenkulutuksen laskussa on ollut
veden kierrättäminen pesuprosessissa, eli huuhteluvettä käytetään
seuraavan erän pesuvetenä. Kierrätysveden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on 30–50 prosenttia. Tällöin on kuitenkin erityisen
tärkeää valvoa pesutulosta ja pestyjen tuotteiden mikrobiologista
puhtautta.
Lindströmin toimipisteet sijaitsevat kaavoitetuilla alueilla,
joissa on kunnallinen vedenjakelu. Osa pesuloista käyttää myös
omaa kaivoa.

Energiankulutus

MWh
kWh/kg

2011

2012

2013

2014

2015

166 652

175 417

178 633

175 133

165 985

1,18

1,15

1,12

1,10

1,01

43

30-50%

Vedenkulutus

1000 m

3

l/kg

2011

2012

2013

2014

2015

1068

1079

1107

1120

1089

7,6

7,1

6,9

7,0

6,7

Vuoden 2016 vedenkulutuksen tavoite on 6,7. Vedenkulutuksen osalta lähivuosien tavoite on säilyttää sama taso, sillä strategianmukainen
asiakasmäärien ja etenkin raskaan teollisuuden lisääntyminen tulevat
kasvattamaan vedenkulutusta. Myös yritysostojen myötä uudet yksiköt tulevat alkuvaiheessa kasvattamaan kulutusta, kunnes yksikköjen
energian- ja vedenkulutus on saatu konsernin tasolle.

Pesukemikaalit
Pesukemikaalien kokonaiskulutus vuonna 2015 oli 1,74 miljoonaa
kiloa eli 10,6 grammaa tekstiilikiloa kohti. Pesukemikaalien kulutus
laski, vaikka huollettujen tekstiilien määrä nousi. Natriumhypokloriitin eli klooripohjaisen valkaisuaineen käyttö oli 0,7 grammaa tekstii-
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likiloa kohti.
Pesukemikaalien kulutukselle asetetaan vuosittain pesulakohtaiset
tavoitteet huomioiden pesulaadun vaatimukset ja pesuprosessin kokonaisedullisuus. Pesukemikaalien kulutukseen vaikuttavat myös eri
tuoteryhmien pesumäärien muutokset, koska ominaiskulutus vaihtelee tuoteryhmien välillä.
Pesuainevalinnoissa otetaan pesulaadun optimoinnin lisäksi huomioon pesuaineiden ympäristökuormitus pitämällä ympäristömerkkien vaatimuksia yhtenä valintakriteerinä. Natriumhypokloriittia
käytetään pesuloissa rajoitetusti ympäristövaikutusten vuoksi. Tehokkaan valkaisuvaikutuksensa ansiosta työvaate- ja ravintolatekstiilien
pesulat tarvitsevat sitä erittäin likaisten lajitelmien pesussa.

Pesukemikaalien kulutus
2011

2012

2013

2014

2015

tn

1 749

1 778

1 776

1 759

1 737

g/kg

12,43

11,69

11,12

11,04

10,61

Päästöt ja jätteet
EN15-19 Kasvihuonekaasujen päästöt
Vuoden 2015 kokonaishiilidioksidipäästöt olivat 60,5 miljoonaa kiloa ja pestyihin kiloihin suhteutetut CO2-päästöt eli tekstiilipalvelun
keskimääräinen hiilijalanjälki 370 gCO2 eqv/kg. Kokonaishiilidioksidipäästöt nousivat tuotantomäärien noustessa, mutta ominaiskulutus säilyi samalla tasolla.
Hiilijalanjäljen kehitys seuraa energiankulutuksen kehitystä, sillä yli 70 prosenttia oman toiminnan päästöistä syntyy energiankulutuksesta. Energiankäytössä on siirrytty viime vuosina vähemmän
CO2-päästöjä aiheuttaviin energianmuotoihin, kuten Oulussa bio-

kaasun käyttöönotto vuonna 2011 ja hotellitekstiilipesuloissa siirtyminen öljystä propaaniin vuosina 2011–2015.
Lindströmin hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan palvelukeskusten sähkön ja prosessienergian käyttö, kiinteistöjen lämmitys,
jakelu- ja runkokuljetukset sekä henkilöstön työssä tekemät matkat.
Suoriin kasvihuonekaasujen päästöihin (scope 1) luetaan maakaasu,
propaani ja öljy, epäsuoriin (scope 2) sähkö, ostettu höyry ja kaukolämpö ja muihin epäsuoriin päästöihin (scope 3) henkilökunnan
työmatkat ja tekstiilien kuljetus.

Hiilidioksidipäästöt tekstiilikiloa kohti (gCO2 eqv/kg)
gCO2 eqv/kg

2011

2012

2013

2014

2015

419

388

380

370

370

Hiilidioksidipäästöjen jakautuminen (%)

Suorat kasvihuonekaasupäästöt
CO2 kg eq (scope 1)

Kiinteistöjen lämmitys 2 %

Maakaasu

Työmatkat 8 %

Propaani
Öljy

14 607 963
7 604 069
1 389 029

Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt
CO2 kg eq (scope 2)
Sähkö 25 %

Sähkö

15 176 607

Ostettu höyry

2 183 843

Kaukolämpö

1 350 335

Muut välilliset kasvihuonekaasupäästöt CO2 kg eq
(scope 3)
Henkilökunnan
työmatkat
Kuljetus 22 %

Tekstiilien kuljetus
Prosessienergia 43 %

Bensiinin kulutus

1 002 822
13 368 103
3 777 784
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EN21, EN30 Tekstiilien kuljetukset ja niiden
päästöt
Lindströmin tekstiilejä kuljetettiin 32,7 miljoonaa kilometriä, eli 200
metriä pestyä tekstiilikiloa kohden. Kuljetuskilometrit lisääntyvät
edellisestä vuodesta 6,2 prosenttia, ja tekstiilikiloon suhteutettu matka 3,6 prosenttia.
Tekstiilien kuljetuskilometrejä ja kuljetusten päästöjä pienennetään optimoimalla jakelureittejä jatkuvasti ja pitämällä autojen täyttöaste korkeana. Kuljetuksissa sovelletaan yhden auton periaatetta,

eli sama auto noutaa käytetyt ja tuo puhtaat tekstiilit. Saman auton
kyydissä kulkevat kaikkien tuoteryhmien tekstiilit, jolloin kaikki
tekstiilit vaihdetaan saman palvelukäynnin aikana. Poikkeuksena
tähän ovat suuret kaupungit, joissa jakeluauto täyttyy jo yhden tuoteryhmän tuotteista. Suomen ulkopuolella palvelukeskukset palvelevat
laajempaa maantieteellistä aluetta, jolloin jakelukilometrien suhteellinen osuus on korkeampi.

Ajetut kilometrit
Vuosi

1000 km

Jakelu

Runkokuljetukset

Yhteensä km/kg

2011

25 517

0,1705

0,0109

0,1814

2012

27 611

0,1700

0,0114

0,1815

2013

28 667

0,1686

0,0109

0,1795

2014

30 691

0,1813

0,0113

0,1926

2015

32 698

0,1885

0,0113

0,1998

Jakelu- ja runkokuljetusten päästöt
CO2 g/kg

CO g/kg

HC g/kg

NOX g/kg

Hiukkaset g/kg

2011

Vuosi

79,7

0,16

0,13

0,46

0,01

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

0,20

0,18

0,41

0,01

2015

80,9

0,21

0,19

0,42

0,01

*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.

EN22, EN29 Jätevesi
Lindströmillä jäteveden laatua seurataan säännöllisin mittauksin.
Saatujen tulosten avulla ohjataan pesuainevalintoja ja veden kierrätystä. Jäteveden laatuun vaikuttavat pestävä tuoteryhmä sekä se,
miten likaisesta pyykistä on kysymys. Puhtain jätevesi syntyy hotellitekstiilien pesusta. Likaisin jätevesi syntyy matoista ja teollisuuspyyhkeistä.
Vedenkierrätys on tehokas tapa säästää vettä sekä energiaa, mutta
samalla se lisää jäteveden pitoisuuksia. Pitoisuuksien lisäksi Lindström seuraa jäteveden kuormitusarvoja. Säännöllisissä mittauksissa
jätevesistä mitataan pH, BOD ja COD sekä fosfori- ja typpipitoisuus,
kloridit, rasvat ja kiintoainepitoisuus. Työvaate- ja mattopesuloissa
mitataan raskasmetalli- ja öljypitoisuudet.
Ennen kunnalliseen viemäriin laskemista jätevesi käsitellään toimintamaiden paikallisten jätevesimääräysten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Erillinen jätevedenkäsittely on ehdoton vaatimus
teollisuuspyyhepesulalle ja vaatimusten kiristyessä yhä useammin
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myös työvaate- ja mattopesuloille. Nykyään lähes kolmanneksessa
palvelukeskuksista jätevesi käsitellään omassa jätevedenpuhdistamossa ennen viemäriin laskemista. Suurin osa näistä yksiköistä toimii Suomen ulkopuolella muualla Euroopassa ja Aasiassa.
Sisäisillä jäteveden tarkkailuilla varmistetaan, että pesuloiden
jätevedet pysyvät jätevesisopimusten ja ympäristölupien mukaisina.
Pienimmät ylitykset saadaan yleensä hallintaan kunnossapitotoimilla
ja säätämällä pesu- ja jäteveden käsittelyprosessia. Korjaavista toimenpiteistä sovitaan yhdessä viranomaisten kanssa.
Vuonna 2015 merkittäviä jäteveden pitoisuuksien ylityksiä tapahtui Slovakiassa ja Pietarissa. Molemmissa tapauksissa on maksettu
jätevesisanktioita viranomaisille.
Pietarissa ylityksiä tapahtui jo vuonna 2014, jolloin päätettiin korvata vanha jätevedenkäsittelylaitteisto uudella. Uusi laitteisto asennetaan vuoden 2016 aikana.

EN23, EN25 Jätteet
Vuonna 2015 Lindströmin toiminnan kokonaisjätemäärä oli 6,1
miljoonaa kiloa. Kokonaisjätteen määrä kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia. Kokonaisjätteen hyötykäyttöaste on 32 prosenttia.
Lindströmin suurimmat jätejakeet ovat mattopesuloissa syntyvä
hiekkaliete sekä teollisuuspyyhe- ja työvaatepesuloiden jätevedestä
eroteltu vaarallinen jäte. Hiekkaliete toimitetaan kaatopaikoille täyteaineeksi. Vaarallista jätettä syntyy pääsääntöisesti teollisuuspyyhkeiden pesusta Suomessa Hämeenlinnan palvelukeskuksessa sekä
kaikkien pesuloiden jätevedenkäsittelylaitteistossa. Jäteveden käsittelyn lisääntyessä ja tehostuessa myös vaarallisen jätteen määrä
lisääntyy. Lindströmillä syntyvä vaarallinen jäte toimitetaan asianmukaisesti käsiteltäväksi paikallisille vaarallisen jätteen käsittelyyn

erikoistuneille tahoille.
Tekstiilijätettä syntyi raportointivuonna 1,20 miljoonaa kiloa eli
20 prosenttia kokonaisjätemäärästä. Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste oli 71 prosenttia. Suomessa kaikki tekstiilijäte poltetaan energiaksi, mutta hyötykäyttöaste laski johtuen Euroopan ja Aasian tytäryhtiöiden tekstiilijätemäärän kasvusta ja alueen tekstiilijätettä
käsittelevien tahojen puutteesta. Kun tytäryhtiöiden osuus liiketoiminnassa kasvaa ja samalla tekstiilikanta vanhenee, laskee Suomen
osuus tekstiilijätteen määrästä vuosittain. Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste tulee siis laskemaan, ellei yhtiö onnistu löytämään riittävästi tekstiilijätettä käsitteleviä tahoja Euroopan ja Aasian tytäryhtiöiden alueilta.

Kokonaisjätemäärän jakautuminen
Sekajäte kaatopaikalle

558 069

9%

2 650 745

43 %

Metalli

102 521

2%

Pahvi+paperi

143 006

2%

Energiajäte

269 487

5%

Keräysmuovi

14 697

0,2 %

Biojäte

17 339

0,3 %

1 191 431

19 %

Poistotuotteet energiaksi

630 090

10 %

Poistotuotteet uusiokäyttöön

211 558

3%

Hiekka+liete

Vaarallinen jäte

Poistotuotteet kaatopaikalle

353 665

6%

6 143 011

100 %

Tekstiilijäte
Tekstiilijätteen hyötykäyttöaste %

2012

2013

2014

2015

100 %

100 %

100 %

100 %

Euroopan ja Aasian tytäryhtiöt

29 %

33 %

38 %

34 %

Konserni

73 %

71 %

74 %

71 %

2012

2013

2014

2015

Suomi

626 397

556 305

660 881

673 654

Euroopan ja Aasian tytäryhtiöt

372 274

424 111

481 021

530 145

Konserni

998 671

980 415

1 141 902

1 203 799

Suomi

Tekstiilijäte kg

EN32-34 Toimitusketjun ympäristövaikutukset
Konsernin Code of Conduct edellyttää toimittajia toimimaan sovellettavan lainsäädännön ja kansainvälisten ympäristön suojelua
koskevien normien mukaisesti, jatkuvaan ympäristön suojelun parantamiseen ja minimoimaan ympäristön saastuttamisen sekä ottamaan käyttöön ympäristöä koskevan järjestelmän kuten ISO 14001

tai vastaavan.
Vuonna 2015 on auditoitu kaikki uudet toimittajat yhtiön auditointikäytännön mukaisesti. Ympäristöasioihin liittyviä epäkohtia
ei ole rekisteröity.
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GRI: Henkilöstö ja
työolosuhteet
Lindström työllistää noin 3 000 ihmistä suoraan ja satoja välillisesti alihankkijoidensa toimesta. Yhtiö henkilöstöjohtamisen yritysvastuumittareina toimivat hyvinvointia mittaavat tapaturmataajuus,
sairauspoissaolojen määrä sekä henkilöstön vaihtuvuus. Mittarit
kuvaavat onnistumista sekä fyysisen, että psyykkisen työkunnon
ylläpidossa.
Lindström velvoittaa myös alihankkijansa huolehtimaan henkilöstönsä hyvinvoinnista ja tarjoamaan työolosuhteet, joissa henkilöstön on mahdollista työskennellä turvallisesti ja voida hyvin.

Visio 2020

Toteuma 2015

Tapaturmataajuus (tapaturmaa/miljoona työtuntia)

<5

6,8

Sairauspäivät/hlö/vuosi

<7

10,58

Vaihtuvuus – ei toivottu

5-10 %

9%

Vaihtuvuus – yleinen

< 15 %

26 %

G4-LA1
Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja
osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus
Vuonna 2015 konsernissa alkoi 1 070 uutta työsuhdetta, joista 439
oli vakituisia kokoaikaisia työsuhteita. Loput 631 olivat pääosin tuotantoon palkattua työvoimaa sesonkivaihteluun ja paikkaamaan vakituisen henkilöstön poissaoloa. Palkatusta henkilöstöstä 56 prosenttia
sijoittui Euroopan ja Aasian tytäryhtiöihin, loput Suomeen.

Uudet työsuhteet
Nainen

Mies

Yhteensä

Suomi

267

202

469

EA tytäryhtiöt

345

256

601

Konserni

612

458

1 070

Vuoden 2015 henkilöstön kokonaisvaihtuvuus, sisältäen kaikki työsuhdemuodot, oli 26 prosenttia. Päättyneistä 831 työsuhteesta 345
oli määräaikaisia. Konsernin ei-toivottu vaihtuvuus on 9 prosenttia.
Kokoaikaisen henkilöstön vaihtuvuus oli 18 prosenttia, eli kokonaisvaihtuvuutta nostaa osa-aikaisen henkilöstön, muun muassa sesonkityöntekijöiden käyttö. Sesonkityöntekijöitä käytetään etenkin
konsernin hotellitekstiilejä huoltavassa Comforta-yhtiössä, jonka sesonkihuiput osuvat vakituisen henkilöstön kesälomakauteen. Kesälomalaisia tuuraamaan ja matkailualan sesonkia palvelemaan palkataan vuosittain iso määrä opiskelijoita ja muita kesätyöntekijöitä.
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G4-LA2
Henkilöstöetuudet
Lindströmin Suomen yhtiöissä henkilöstöetuudet ovat lain edellyttämät työterveyshuolto, tapaturmavakuutus, äitiys- ja isyysloma sekä vanhempainvapaa. Kaikki mainitut etuudet ovat myös määrä- ja
osa-aikaisen henkilöstön käytettävissä. Vakituiselle kokoaikaiselle
henkilöstölle on tarjolla lisäetuja, jotka eivät koske määrä- ja osa-aikaista henkilöstöä. Näitä etuja ovat muun muassa laajennetut työterveyshuollon palvelut sekä etuja vapaa-ajan virkistäytymiseen.

Vuoden 2016 aikana konsernissa tehdään selvitys kaikkien yhtiöiden henkilöstöetuuksista.

G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa
noudatettava vähimmäisilmoitusaika
Lindström noudattaa kaikissa toimintamaissaan paikallista lainsäädäntöä.  

G4-LA5-7 Työsuojelutoiminta, työturvallisuus
ja ammattitaudit
Yhtiön työsuojelutoiminta on järjestetty paikallisen lainsäädännön
mukaan yhtiö- tai toimipaikkakohtaisesti. Sen tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia
työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.
Konsernissa on käytössä Audit Management Tool -järjestelmä,
johon kirjataan muun muassa kaikki turvallisuushavainnot ja tapaturmat sekä työterveys- ja turvallisuusauditointien havainnot. Järjestelmän avulla voidaan arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta, jakaa
havainnot yhtiön sisällä ja seurata kehittymistä.
Työsuojelutyössä yhtiö keskittyy ennakoivasti tapaturmien ja
sairastumisten vähentämiseen. Yksi keino esimiesten sitouttaminen
työsuojelutyöhön on tehdä tapaturmien ja sairastamisen kustannukset läpinäkyviksi.
Terveelliset ja turvalliset työolosuhteet varmistetaan ennakoivalla yhteistyöllä henkilöstön, ulkoisten asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisesti laadittaviin riskien kartoituksiin
kirjataan tunnistetut työpaikan terveys- ja turvallisuusriskit. Riskit
poistetaan tai niiden vaikutus minimoidaan. Riskikartoituksen läpikäyminen on osa perehdyttämisohjelmaa.

Toimipisteiden kuukausittaisilla henkilöstön toteuttamilla turvallisuuskierroksilla valvotaan ja varmistetaan turvallisten menetelmien noudattaminen ja riskikartoituksessa todettujen toimenpiteiden
toteuttaminen. Yhtiössä toimii lisäksi toimipistekohtaisia ergonomiavastaavia, joiden tehtävänä on ohjata ja opastaa henkilöstöä työskentelemään ergonomisesti oikein. Ulkoistetulle jakelupalveluhenkilöstölle on tarjolla koulutusta ja tietoa liikenneturvallisuuteen,
työmenetelmiin ja ergonomiaan liittyen.
Turvallisuushavaintoja tehtiin vuonna 2015 yhteensä 745 kappaletta. Havainnointi on ennakoivaa turvallisuustyötä ja auttaa löytämään piiloriskejä sekä ehkäisemään tapaturmia.
Konsernin tapaturmataajuus oli 6,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (9,3 vuonna 2014).
Tapaturma sattuu yleisimmin tuotantotilassa, kun työntekijä siirtää rullakkoa tai mattokasettia. Yleisin vamma oli ruhje tai revähdys.
Sattuneista tapaturmista 52 prosenttia ei aiheuttanut sairauspoissaoloa ja 27 prosenttia aiheutti alle kymmenen päivän poissaolon.
Ergonomiaan liittyvän altistuksen lisäksi pesulatuotannossa on
riski melun, tärinän ja kemikaalien aiheuttamille vammoille ja sairauksille. Yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa ei sattunut eikä
yhtään ammattitautitapausta todettu raportointivuonna.

G4-LA9-10
Henkilöstön kehittäminen
Lindströmillä on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen
kehittämiseen ja työssä oppimiseen. Henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on yhtiön tavoitteiden saavuttamisen tukeminen. Lue lisää sivulta 26.
Henkilön valmiudet ja halukkuus osallistua koulutukseen, projekteihin, työnkiertoon tai valmennukseen käydään läpi esimiehen ja
alaisen välisissä keskusteluissa. Toimihenkilöiden osalta tämä tapahtuu vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, jolloin henkilöille

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt
työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset

Sairauspäivät henkilöä kohden
Sairauspäivät kpl
Tapaturmia kpl

Suomi

EA tytäryhtiöt

Yhteensä

11,72

9,68

10,58

14 551

15 141

29 692

31

6

37

(yli 1 pv poissaolo)

Tapaturmataajuus

13,2

2

6,8

(yli 1 pv poissaolo)

Menetetyt työpäivät

615

96

711

(tapaturmista)

Ammattitautitapaukset

0

0

0

Kuolemaan johtaneet tapaturmat

0

0

0

2011

2012

2013

2014

2015

47

34

36

40

37

12,4

8,2

8,3

9,3

6,8

Tapaturmat ja tapaturmataajuus
(yli 1 pv sairauspoissaolo)
Kappaletta
Taajuus

Tapaturmatilastointiin sisällytetään ne tapaturmat, joista on aiheutunut enemmän kuin yksi poissaolopäivä. Raportointi sisältää myös työmatkoilla tapahtuneet tapaturmat.
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laaditaan myös henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.
Yhtiö panostaa erityisesti asiakasrajapinnan osaamisen kehittämiseen. Koulutustarjontaan kuuluu laaja valikoima kursseja, joiden
pääperiaatteet linjataan vuosittain koulutussuunnitelmassa. Henkilötasolla koulutukset suunnitellaan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti.
Suomessa tarjotaan ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta tekstiilihuollon ja kunnossapidon tehtävissä toimiville. Työsuhteen päättyessä arvioidaan henkilön uudelleentyöllistymismahdollisuudet ja
harkinnan mukaan tarjotaan työllistymistä tukevaa valmennusta.

Koko henkilöstö
Ylin johto

G4-LA12 Organisaation hallintoelinten
kokoonpano ja henkilöstön jakauma
henkilöstöryhmittäin
Lindströmin henkilöstöstä 57 prosenttia työskentelee tuotannossa ja
33 prosenttia asiakasrajapinnassa. Loput kymmenen prosenttia toimii asiantuntijoina tai johdon tehtävissä.
Yhtiön henkilöstöstä 63 prosenttia oli naisia. Konsernin johtoryhmässä naisten osuus on vuoden päättyessä 11 prosenttia ja hallituksessa 28 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä on 38 vuotta.

Nainen

Mies

Alle 30

30-50

Yli 50

1 998

1 193

819

1 850

522

1

8

0

8

1

Asiantuntijat

235

80

46

207

62

Asiakasrajapinta

561

490

256

670

125

1 201

615

517

973

335

Tuotanto

G4-LA14-16
Hankintaketjun työolot
Lindströmin toimittajaketjun vastuullisuutta määrittelevässä Code of
Conduct’issa määritellään yhtiön tavarantoimittajien ja palveluiden
tuottajien perusvelvollisuudet koskien vastuita osapuolten sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan.
Työoloihin liittyvä riski osassa konsernin hankintamaita on tunnistettu, ja sitä hallitaan auditoimalla kaikki merkittävät ja riskin piirissä olevat toimittajat konsernin auditointikäytännön mukaisesti.
Yhtiön Code of Conduct edellyttää toimittajia noudattamaan
kunkin maan voimassa olevaa lainsäädäntöä, kantamaan vastuun
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työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta (soveltamaan esim
OHSAS 18001 tai vastaavaa järjestelmää), hallitsemaan riskit ja ryhtymään kohtuullisiin ennakoiviin toimenpiteisiin onnettomuuksien ja
työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi sekä joko antamaan tai varmistamaan riittävän koulutuksen saanti terveyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa.
Vuonna 2015 on auditoitu kaikki uudet toimittajat yhtiön auditointikäytännön mukaisesti. Työoloihin liittyviä epäkohtia ei ole raportointivuoden aikana rekisteröity.  

GRI: Ihmisoikeudet ja yhteiskunta
Lindström toimii 24 maassa ja sen toimittajaketju ulottuu Euroopan ja Aasian lisäksi Afrikkaan.
Konsernin toimintaympäristön kulttuurien kirjo on laaja, ja siinä
kohdataan vaihtelevia käsityksiä myös ihmisoikeuksista ja yritysten velvoitteista yhteiskuntaa kohtaan.
Lindström noudattaa kaikessa toiminnassaan paikallista lainsäädäntöä, toimintapolitiikkaansa, henkilöstön eettisiä ohjeita ja
Code of Conductia, joka velvoittaa sekä Lindströmiä että sen yhteistyökumppaneita toimimaan vastuullisena osana yhteiskuntaa
ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia.

G4-HR1 Lukumäärä ja prosenttiosuus merkittävistä investointisopimuksista, jotka sisältävät ihmisoikeuksiin liittyviä ehtoja, tai joiden
yhteydessä on tehty ihmisoikeusarviointi

G4-HR7 Prosenttiosuus turvahenkilöstöstä,
joka on saanut koulutusta organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin ja organisaation toiminnan
kannalta relevantteihin menettelytapoihin

Ihmisoikeuksien arviointi kaikessa Lindströmin toiminnassa, myös
merkittävien investointisopimusten osalta, tehdään riskienarviointiprosessin yhteydessä. Lindströmin Code of Conduct, joka velvoittaa kumppanit kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edistämään tasa-arvoista kohtelua, on osa merkittäviä investointisopimuksia.

Konsernin toimittajavalintoja ja auditointeja tekevä henkilöstö on
koulutettu valvomaan konsernin hankintastrategian mukaista toimintaa ja tunnistamaan ihmisoikeusriskeihin liittyviä tekijöitä sekä raportoimaan niistä.

G4-HR2 Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin, tai ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin
menettelytapoihin liittyvän koulutuksen määrä
Henkilöstön omaa toimintaa ohjaava eettinen ohjeistus on osa perehdytysaineistoa ja saatavilla konsernin sisäisessä verkkopalvelussa. Hankintastrategia ja siihen sisältyvä henkilöstöä, alihankkijoita ja
yhteistyökumppaneita sitova Code of Conduct on läpikäyty hankintapäätöksiä ja toimittajavalintoja tekevän henkilöstön kanssa, ja se on
saatavilla konsernin yhteisessä verkkopalvelussa.

G4-HR3 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin
liittyvät korjaavat toimenpiteet
Raportointikaudella ei todettu syrjintätapauksia.

G4-HR5-6 Toiminnot ja toimittajat, joiden osalta on tunnistettu merkittävä lapsityövoiman tai pakko- ja rangaistustyövoiman käytön
riski sekä kyseisen työvoiman käytön
estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Lapsityövoiman ja rangaistus- ja pakkotyövoiman käytön riski osassa konsernin hankintamaita on tunnistettu. Kyseisen työvoiman käyttö on kielletty toimittajia sitovassa Code of Conductissa, ja sen toteutumista valvotaan toimittaja-auditointien avulla.

G4-HR10 Prosenttiosuus uusista toimittajista,
jotka on arvioitu ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien mukaisesti
Ihmisoikeuksien arviointi kaikessa Lindströmin toiminnassa, myös
merkittävien toimittajasopimusten osalta, tehdään riskienarviointiprosessin yhteydessä. Lindströmin Code of Conduct, joka velvoittaa kumppanit kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja edistämään tasa-arvoista kohtelua, allekirjoitetaan toimittajasopimuksen yhteydessä.

G4-HR11 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset
negatiiviset ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
Lindströmin toimitusketjussa on tunnistettu riski negatiivisista ihmisoikeuksiin liittyvistä vaikutuksista.
Strategisiksi luokitellut toimittajat kuuluvat konsernin auditointijärjestelmän piiriin, jossa arvioidaan myös ihmisoikeuksiin liittyvät
näkökohdat.

G4-HR12 Ihmisoikeuksiin liittyvien
rekisteröityjen, käsiteltyjen ja ratkaistujen
epäkohtien lukumäärä
Ei todettu epäkohtia raportointivuonna.
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G4-SO1 Prosenttiosuus toiminnoista, joissa
on toteutettu paikallisyhteisövuorovaikutus,
vaikutusarvioinnit ja kehitysohjelmat
Palvelukeskusta perustettaessa arvioidaan paikalliset ympäristövaikutukset, strateginen sijainti lähellä asiakaskuntaa sekä henkilöstön
ja jakelun saatavuus ja helppo liikkuvuus liikennejärjestelyjen näkökulmasta.

G4-SO2 Toiminnot, joilla on nykyisiä ja mahdollisia negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin
Palvelukeskukset sijoittuvat asutuskeskuksien sijaan teollisuusaluille, yleensä valmiiksi rakennettuun vuokratilaan, jolloin toiminnalla
ei ole yleisiä negatiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin.

G4-SO3 Lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden lukumäärä
ja prosenttiosuus sekä tunnistetut merkittävät
riskit
Korruptioanalyysi on osa riskienhallintaa, joka on osa konsernin johtamisjärjestelmää, ja toteutettu jokaisessa toimintamaassa.

G4-SO4 Korruption vastaisiin politiikkoihin ja
menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja
koulutus
Henkilöstön toimintaa ohjaa laatu-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka sekä henkilöstön eettinen ohjeistus, joka on jaettu
kaikkiin toimintamaihin koko henkilöstölle, ja on osa perehdytysmateriaalia. Johto- ja asiantuntijatason rekrytointi- ja perehdytysprosessissa kiinnitetään asiaan erityistä huomiota.

Ei tapauksia raportointivuonna.

G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja
säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen
rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten
sanktioiden lukumäärä
Ei tapauksia raportointivuonna.

G4-SO9 Prosenttiosuus uusista toimittajista,
jotka on arvioitu yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
liittyvien kriteerien mukaisesti
Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi kaikessa Lindströmin toiminnassa, myös merkittävien toimittajasopimusten osalta, tehdään
riskienarviointiprosessin yhteydessä. Vastuulliseen toimintaan velvoittava Lindströmin Code of Conduct on osa toimittajasopimuksia.

G4-SO10 Merkittävät nykyiset ja mahdolliset
negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet
Lindströmin toimitusketjussa on tunnistettu riski negatiivisista yhteiskunnallisista vaikutuksista. Strategisiksi luokitellut toimittajat
kuuluvat konsernin auditointijärjestelmän piiriin, jossa arvioidaan
myös yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvät näkökohdat.

G4-SO5 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin
liittyvät toimenpiteet

G4-SO11 Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin
liittyvien rekisteröityjen, käsiteltyjen ja
ratkaistujen epäkohtien lukumäärä

Ei tunnistettu lahjontatapauksia raportointivuonna.

Ei epäkohtia raportointivuonna.

G4-SO6 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain
Lindström ei vaikuta aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon, ei rahoita poliittisia toimijoita, eikä vastaanota poliittisia tukia.
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G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten
rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän
markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien
oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden
päätökset

GRI: Tuotevastuu
Lindströmin palveluun kuuluvat tuotteet, kuten työvaatteet ja
henkilönsuojaimet valmistetaan pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden toimesta ja yhtiön määrittelemien tuotespesifikaatioiden
perusteella. Osa tuotteista on tyyppisuojattuja henkilönsuojaimia,
joiden suojaavat ominaisuudet on määritelty jo standardeissa.
Lindströmin tuotevastuu on tuotteen käyttötarkoituksen mukaisten ominaisuuksien sisällyttämistä tuotteeseen ja niiden säilyvyys
käytössä ja huoltoprosessissa.

Vuonna 2015 yhtiö julkaisi Laadunvarmistuskäsikirjan, joka varmistaa, että yhtiön tarjoamat palvelut ja tuotteet valmistetaan ohjeiden ja
standardien mukaisesti ja että tehtävät tarkastukset ja dokumentaatio
on yhdenmukaista ja mitattavaa.
Laadunvarmistuskäsikirjan mukaiset auditoinnit suoritetaan hankintahenkilökunnan toimesta Lindströmin toimintamaissa ja ulkopuolisen laatukoordinaattorin toimesta niissä maissa, missä Lindströmillä ei ole omaa toimintaa. Laadunvarmistuskäsikirja on
ladattavissa yhtiön internetsivuilta ja on vuodesta 2015 alkaen osa
uusia toimittajasopimuksia jo tarjouspyyntövaiheessa. Laadunvarmistuskäsikirjan velvoittavuudesta on tiedotettu myös olemassa olevia toimittajia, ja yhtiön kaikki laadunvarmistusauditoinnit tullaan
suorittamaan uusien edellytysten mukaisesti.

G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveysja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten
ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten
lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan
Ei tapauksia raportointivuonna.

G4-PR3 Organisaation tuotteiden ja palvelujen
pakollisen tuoteinformaation ja -merkintöjen
tyypit sekä prosenttiosuus tärkeimmistä tuotteista ja palveluista, joita nämä vaatimukset
koskevat
Lindström tarjoaa EU:n alueella CE-merkittyjä ja esimerkiksi Venäjällä EAC-sertifioituja henkilöä suojaavia tuotteita. Lindström vastaa
näiden tuotteiden suojavaatimusten täyttymisestä sekä hankinta-, että omistamiensa tekstiilien osalta myös huoltoprosessin aikana. CEja EAC-sertifioitujen suojainten velvoitteiden täyttymistä testataan
satunnaisista tuote-eristä. Lindström noudattaa EU:n REACH-kemikaaliasetusta.

G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten
tulokset
Konsernin palvelukulttuuritutkimus mittaa johtamisen, henkilöstökokemuksen sekä asiakaskokemuksen laatua. Tutkimus toteutetaan
koko henkilöstön keskuudessa, ja asiakaskyselyyn vastaa otos konsernin toimintamaiden asiakkaista. Vuoden 2015 asiakaskokemuksen arvosana oli 4,07 (asteikko 1–5).
Toinen asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan laatua kuvaava mittari on asiakaspysyvyys, jota mitataan kaikissa Lindströmin toimintamaissa, ja joka on erittäin korkealla tasolla.

G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja
sponsorointiin liittyvien määräysten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan
Ei rikkomuksia raportointivuonna.

G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyydensuojan
rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen
liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä
Ei tapauksia raportointivuonna.

G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön
liittyvän lainsäädännön ja säännösten
rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien
sakkojen rahamääräinen arvo
Ei tapauksia raportointivuonna.

G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja
-merkintöihin liittyvien määräysten ja
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten
lukumäärä, jaoteltuna lopputulosten mukaan
Ei rikkomuksia raportointivuonna.
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Code of Conduct
Lindström-konserni ja sen tavarantoimittajat ja
palveluiden tuottajat
Tässä Code of Conduct’issa määritellään Lindström-konsernille
(Lindström Oy tytäryhtiöineen), myöhemmin Lindström ja sen tavarantoimittajille ja palveluiden tuottajille perusvelvollisuudet koskien
vastuita osapuolten sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan. Lindström
varaa itselleen oikeuden 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.

Toimittaja sitoutuu:
Lainmukaisuus
•
noudattamaan kunkin maan voimassaolevaa lainsäädäntöä
Korruption ja lahjonnan kielto
•
olemaan hyväksymättä minkäänlaista korruptiota tai lahjontaa ja olemaan sekaantumatta mihinkään sellaiseen,
mukaan lukien rahallisen tai muunlaisen etuuden tarjoaminen viranomaiselle tarkoituksena päätökseen tekoon
vaikuttaminen lakia rikkomalla.
Työntekijöiden ihmisoikeuksien kunnioittaminen
•
edistämään työntekijöidensä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja
kohtelemaan heitä tasapuolisesti ihonväriin, rotuun, kansallisuuteen, sosiaaliseen taustaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen tai ikään katsomatta.
•
kunnioittamaan jokaisen yksilön ihmisarvoa, yksityisyyttä
ja oikeuksia.
•
palkkaamasta ketään tai teettämästä työtä kenelläkään vastoin henkilön omaa tahtoa.
•
kieltäytymään hyväksymästä minkäänlaista asiatonta työntekijöiden kohtelua, kuten henkistä väkivaltaa, seksuaalista häirintää tai syrjintää.
•
kieltämään sellaisen käytöksen, mukaan lukien eleet, kielenkäytön ja fyysisen kosketuksen, joka on seksuaalista,
pakottavaa, uhkaavaa, loukkaavaa tai riistävää.
•
suorittamaan oikeudenmukaisen teettämästään työstä korvauksen sekä takaamaan paikallisesti sovellettavan lakisääteisen palkan.
•
noudattamaan sovellettavien lakien määrittelemiä työtuntien enimmäismääriä.
•
hyväksymään, laillisuuden rajoissa, työntekijöiden oikeuden vapaaseen järjestäytymiseen ja olemaan syrjimättä niin
työntekijäjärjestöjen kuin ammattiliittojenkaan jäseniä.
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Lapsityövoiman käytön kieltäminen
•
olemaan palkkaamatta alta 15 vuoden ikäisiä työntekijöitä,
paitsi kehittyvissä maissa, joissa ILOn päätöslauselma 138
on voimassa, olemaan palkkaamatta alta 14 vuoden ikäisiä
työntekijöitä.
Työntekijöiden turvallisuus ja terveys
•
kantamaan vastuun työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta
•
hallitsemaan riskit ja ryhtymään kohtuullisiin ennakoiviin
toimenpiteisiin onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.
•
antamaan koulutusta ja varmistamaan että työntekijät
saavat koulutusta terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä
asioista.
•
käynnistämään tai soveltamaan työterveyshuollon ja -turvallisuuden OHSAS 18001 tai vastaavaa järjestelmää.
Ympäristönsuojelu
•
toimimaan sovellettavan lainsäädännön ja kansainvälisten
ympäristön suojelua koskevien normien mukaisesti.
•
minimoimaan ympäristön saastuttamisen ja jatkuvaan ympäristön suojelun parantamiseen.
•
ottamaan käyttöön ympäristöä koskevan järjestelmän kuten ISO 14001 tai vastaavan.
Toimitusketju
•
panostamaan tämän Code of Conductin käytön edistämiseen omien toimittajiensa keskuudessa.
•
noudattamaan syrjimättömyyden periaatteita toimittajien
valinnan ja kohtelun suhteen.

Yhteystiedot
Emoyhtiö ja
pääkonttori

Lindström Oy
PL 29
(Hermannin rantatie 8)
00581 Helsinki
Valtakunnallinen vaihde 020 111 600
www.lindstromgroup.com
etunimi.sukunimi@lindstromgroup.com

Lindström-tytäryhtiöt Euroopassa ja Aasiassa
Belarus
FLLC “Lindstrom“

Lithuania
UAB Lindstrom

Bulgaria
Lindström EOOD

Poland
Lindström Sp z.o.o.

China
Lindström CO, Limited

Romania
Lindström SRL

Croatia
Lindström d.o.o.

Russia
ZAO Lindström
OOO Lindström

Czech Republic
Lindström s.r.o.
Estonia
Lindström OÜ
Germany
Lindström GmbH
Great Britain
Lindström Ltd
Hungary
Lindström Kft.
India
Lindstrom Services India Private Limited
Kazakstan
TOO Lindström
Latvia
Lindstrom SIA

Serbia
Lindström d.o.o.
Slovak Republic
Lindström s.r.o.

Comforta-konserni
Pääkonttori
Comforta Oy
PL 47 (Hermannin rantatie 8)
00580 Helsinki
p. 020 111 605
Finland, Åland
Quickly Tvättcentral AB
www.quickly.ax
Estonia
Comforta OÜ
Russia
C/O ZAO Lindström
Sweden
Comforta AB

Slovenia
Lindstrom d.o.o.
South Korea
Lindstrom Ltd.
Sweden
Lindström Services AB
Turkey
Lindström Tekstil Hizmetleri ve Ticaret
Ltd. Sti.
Ukraine
Lindström TOV

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
Tarja Hämäläinen, Manager, Corporate Communications
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