VASTUULLISUUSRAPORTTI
2021

HUB VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

4
3

9

HUB LYHYESTI

17

TALOUDELLINEN
VASTUU

VASTUULLISUUS OSANA
LIIKETOIMINTAA

23

YMPÄRISTÖVASTUU

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET
Vastuullisuus kuuluu meille kaikille

9

4

HUB LYHYESTI

12

6

Visio, missio ja arvot

TALOUDELLINEN VASTUU
JA HYVÄ HALLINTOTAPA

7

Vastuullisuus osana liiketoimintaamme

13

8

HUB strategiatyö

Investoinnit varmistavat arvon luonnin
sidosryhmillemme

15

Whistle blowing-ilmoituskanava

30

16

Vastuullinen hankinta

16

Materiaalihankinnat

32
33

18

YMPÄRISTÖVASTUU

24

SOSIAALINEN VASTUULLISUUS

18
19
20

Päästöt ja polttoaineet
Jätteet
Energia ja energiankulutus

24
25
26

Henkilöstörakenne
Henkilöstön hyvinvointi
HR-prosessien ja henkilöstöjohtamisen
kehittäminen
Työturvallisuus, työtapaturmat
ja työturvallisuushavainnot
Yhtenäiset toimintatavat
ja johtamiskulttuuri
Osaamisen kehittäminen
Työntekijöiden huomioiminen,
palkitseminen
Hyvinvoiva yhteisö

28

35

HUB Logistics – Vastuullisuusraportti 2021

HUB lyhyesti

SOSIAALINEN
VASTUULLISUUS

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus

2

VASTUULLISUUS KUULUU MEILLE KAIKILLE
Vastuullisuuden merkitys on viime vuosina noussut merkittävästi ja kaikilla on halu olla vastuullinen toimija. Vastuullisuudella on Hubilla pitkät
perinteet ja kestävän kehityksen periaatteet ovat ohjanneet toimintaamme jo vuosia. ISO9001 ja ISO14001-standardien myötä teemme jatkuvaa, pitkäjänteistä työtä kestävämmän logistiikan puolesta, ja pyrimme
jatkuvasti kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta. Tämä on nähtävissä niin
ajokalustossa kuin sähkönkulutuksen tiiviissä seuraamisessa. Hakkilan
logistiikkakeskuksen aurinkovoimala vihittiin käyttöön jo neljä vuotta
sitten ja olemme pystyneet vuosien aikana tuottamaan keskimäärin 18 %
logistiikkakeskuksen vuotuisesta energiantarpeesta aurinkoenergialla.
Ilmastonmuutos on todellinen ja jokaisen on osallistuttava sen ehkäisemiseen. ISO14001-ympäristöjärjestelmä ohjaa meitä ympäristötyössämme:
tunnistamme organisaatiomme aiheuttamat ympäristövaikutukset, asetamme päämääriä ja tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Sertifioidut laatujärjestelmät takaavat tuotantomme, prosessiemme ja toimintamalliemme laadukkuuden. ISO-sertifikaatit ovat olleet käytössämme
jo vuodesta 2011 ja sertifikaateilla oli viime vuonna 10-vuotisjuhlavuosi!
Viime vuonna pohjasimme toimintaamme strategisiin tavoitteisiimme olla
toimialamme kehityskykyisin ja arvostetuin yritys sekä kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on vastuullisena
toimijana parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä henkilöstötyytyväisyyttä ja
kehittää liiketoimintojamme jatkuvan parantamisen sekä uusien palveluinnovaatioiden avulla. Nämä kaikki toimintaamme ohjaavien standardien
mukaisesti ympäristönäkökulmat ja laatu huomioiden.
Panostamme suuresti kehitystyöhön ja viime vuoden aikana käynnistimme
useita projekteja sekä sisäisesti että asiakkaidemme kanssa. Projektit ja
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kehittämishankkeet etenivät suunnitelmallisesti yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.
Projektien järjestelmällisestä edistämisestä kiitos kuuluu HUB:n osaavalle
ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta on HUB:n tärkein voimavara ja työtyytyväisyydellä
on ansaitusti paikka vastuullisessa, strategisessa tekemisessä. Haluan
kiittää työntekijöitämme heidän työpanoksestaan toisena perättäisenä
pandemiavuonna. Etätyöt jatkuivat ja yhteisiä tapahtumia ei viime vuoden
aikana juuri järjestetty. Hyvä yhteishenki nousee silti esiin tekemässämme
henkilöstötutkimuksessa. Päivittäiset kohtaamiset työelämässä ovat tärkeä tekijä työssäjaksamisessa. Hyvän hengen ylläpitäminen pitkittyneissä
poikkeusoloissa lähtee meistä jokaisesta, ja tässä meidän Hubilaiset ovat
aivan omaa luokkaansa.
Olemme tehneet vastuullisuuden eteen paljon hyviä asioita ja suuntamme
on oikea. Kunnianhimoisina haluamme tehdä vastuullisuustyömme tavoitteellisemmaksi. Perustimme vastuullisuustyöryhmän, jonka tehtävänä on
määritellä vastuullisuuden tasot ja tavoitteet konsernitasolla. Lähdimme
vastuullisuustyöryhmän voimin käymään läpi toimintamme nykytilaa ja
määrittämään tulevaisuuden tavoitteita. Vastuullisuusohjelman työstö
jatkuu vuoden 2022 aikana ja valmistuessaan tulee osaksi jokapäiväistä
toimintaamme. Vastuullisuustyön tuloksena haluamme jokaisen Hubilaisen tunnistavan ja ymmärtävän työmme merkityksen yhä paremmin.
Vastuullisuus kuuluu meille kaikille ja me Hubilla valitsemme vastuullisuuden joka päivä.
Joni Sundelin
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HUB LYHEYSTI

”Asiakkaat
valitsevat meidät
laadukkaiden
ja asiakaslähtöisten
palveluiden perusteella.”

HUB PÄHKINÄNKUORESSA
•

HUB logistics on yksityisomisteinen,
suomalainen logistiikkapalveluyritys

•

HUB logistics perustettiin vuonna 1992

•

HUB logistics-konsernin operatiivinen emoyhtiö:
HUB logistics Finland Oy.

•

Tytäryhtiöt: HUB logistics Packaging Oy, HUB logistics Services Oy,
HUB logistics 3PL Oy ja HUB logistics Handling Oy.

VUODEN 2021 TÄRKEIMMÄT TUNNUSLUVUT
LIIKEVAIHTO

31,9

HENKILÖSTÖN
LUKUMÄÄRÄ

MILJOONAA €

304

ASIAKASTYYTYVÄISYYS NPS

PEOPLE
POWER-INDEKSI

Liiketoiminta-alueemme ovat varastointipalvelut, sisälogistiikkapalvelut
sekä puupakkauspalvelut.
Palvelemme muun muassa teknologia- ja konepajateollisuutta, kaupanalaa, maahantuojia sekä julkishallintoa.
Toimintaamme ohjaavat laatujärjestelmä ISO9001 sekä ympäristöjärjestelmä ISO14001-sertifikaatit
Tuotamme logistiikkapalveluja kahdellatoista toista eri paikkakunnalla.
Omia yksiköitämme ovat logistiikkakeskukset Vantaalla ja Vimpelissä sekä
puupakkausyksikkö Riihimäellä, Tampereella ja Naantalissa. Muut toimipisteemme sijaitsevat asiakkaidemme tiloissa, jolloin olemme kiinteä osa
asiakasyrityksen toimintaa.
HUB logistics-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 31,9 M€ ja liikevoitto
-0,06M€. Suomen yhtiöiden tulos oli positiivinen. Puolan liiketoiminnan
lopettamiseen liittyvien kertakulujen myötä konsernin liikevoitto ja tilikauden tulos oli vuonna 2021 negatiivinen.
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60,4
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VISIO, MISSIO JA ARVOT
Missiomme on muuttaa logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla.
Visiomme on olla nopeimmin kasvava ja kehittyvä logistiikkakumppani
tiedon ja materiaalin hallintaan.
Kaiken toimintamme pohjalla ovat arvomme, jotka ohjaavat prosessejamme ja jokapäiväistä toimintaamme. Arvot ovat yrityksen kantava voima ja
pohja, jonka päälle kaikki rakentuu. Niiden tulee olla työntekijöiden tiedossa ja ymmärrettävissä.
Vuoden 2021 aikana kävimme henkilökuntamme kanssa läpi olemassa
olevat arvomme tavoitteenamme kirkastaa niitä sekä sisällöllisesti että
merkityksellisesti. Viiden arvon sijaan, arvot päivitettiin neljään: aktiivinen
kehittäminen, ote toiminnasta, arvostus ja asiakaslähtöisyys.
Aktiivinen kehittäminen
Kehitämme yhtenä tiiminä. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa ja iloitsemme saavutuksista yhdessä.
Arvostus
Arvostamme työtämme ja toinen toistamme. Kunnioitamme kaikkia töitä
sekä tuemme monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta.
Ote toiminnasta
Tunnemme toimintaympäristömme ja ymmärrämme jokaisen yksittäisen
työtehtävän merkityksen osana kokonaisuutta.
Asiakaslähtöisyys
Olemme sitoutuneet asiakkaidemme menestykseen. Keskitymme asiakaskokemukseen ja suhtaudumme tiedonhaluisesti ympäröivään maailmaan.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS, HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYS JA LIIKETOIMINNALLINEN
KEHITYS STRATEGIAN KESKIÖSSÄ
Strategiatyömme pohjautuu tavoitteisiimme olla toimialamme parhain
ja arvostetuin yritys sekä kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaan kanssa. Etsimme aktiivisesti uusia toimintatapoja, joilla saamme kilpailuetua
kilpaileviin yrityksiin verrattuna. Haemme vankempaa jalansijaa yhtenä
alamme parhaista toimijoista. Strategiamme keskiössä vuoden 2021 aikana olivat asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys ja liiketoiminnallinen
kehitys.
Toimintamme pohjautuu asiakkaidemme tarpeisiin ja räätälöimme aina
asiakasta parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Asiakastyytyväisyyden
parantaminen ja positiivisen asiakaskokemuksen luominen ovat keskeinen
osa toimintaamme ja asiakaslähtöisyys on nostettu yhdeksi arvoistamme.
Teemme kaksi kertaa vuodessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tuloksia
hyödynnämme kehitystoiminnassamme ja asiakaspalvelussamme. Haluamme asiakkaidemme olevan erittäin tyytyväisiä palvelutasoomme, ja
olla asiakkaidemme ensisijainen valinta, kun he tekevät päätöstä palveluntarjoajasta.
Vuonna 2021 teetimme henkilöstötutkimuksen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Eezy Spirit Oy:n, kautta. Henkilöstötutkimuksen tavoitteena
on selvittää mitkä ovat organisaatiomme vahvuudet ja kehittämisalueet.
Ulkopuolisen palveluntarjoajan tekemä tutkimus toi meille laajemman
kysymyspatteriston ja kattavan raportin, joiden avulla voimme kehittää
toimintaamme edelleen.
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LIIKETOIMINNALLISEN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEINA HUBWAY, DIGITALISAATIO JA SETTIKERÄILY.

HUBWAY on uusi yhtenäinen toimintatapa, joka niputtaa
toimintamme osatekijät yhteen. Perusajatuksena on koota
yhtenäinen työkalupakki ja luoda standardoidut työkalut ja
toimintatavat, joita yksiköt soveltavat omaan toimintaan.
Yhtenäiset ja standardoidut toimintatavat näkyvät työnteon
tehostumisena ja asiakkaillemme tasalaatuisempana palveluna.
Yhtenä esimerkkinä tästä on päivittäisjohtamisen toiminta
malli, joka otettiin käyttöön jokaisessa yksikössämme viime
vuoden aikana.
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Digitalisaatioon panostaminen auttaa meitä nopeampaan päätöksentekoon, läpinäkyvyyteen toiminnoissamme ja tiedon parempana käytettävyytenä edistyksellisen raportoinnin avulla.
Nykyiset tiedolla johtamisen työkalut mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon yhdistelyn ja päättelyn useasta tietolähteestä ja
tämän tiedon muokkaamiseen valmiiksi ratkaisuehdotuksiksi.
Digitalisaatio tarjoaa pureksitun tiedon siitä mikä on todellinen
kokonaiskuva ja parhaimmillaan kertoo mitä pitää tehdä, jotta
tilannekuva paranee. Digitalisaation avulla pystymme kehittämään palvelujamme laaja-alaisemmiksi, reaaliaikaisemmiksi ja
laadultaan paremmiksi, jolloin myös asiakkaan kokemus meidän
palveluistamme ja tuottamastamme lisäarvosta paranee.
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tuotantomoduuleja asiakkaan kysynnän ja tarpeen mukaan. Tavoitteenamme on päästä mahdollisimman lähelle asiakkaamme
tuotannollisen toiminnan ydintä, jolloin palvelumme toiminnallinen ja laadullinen taso tuovat parhaiten lisäarvoa asiakkaamme prosesseihin ja toimintaan.
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VASTUULLISUUS
OSANA LIIKETOIMINTAAMME
”Vastuullisuus lähtee
meistä kaikista ja kehittyy
yhdessä asiakkaiden sekä
yhteistyökumppaneiden
kanssa.”

VASTUULLISUUS OSANA
LIIKETOIMINTAAMME
Vastuullisuus tarkoittaa meille sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä toimimista luotettavana työnantajana ja kumppanina logistiikkaketjun osalta. Olemme perustaneet vastuullisuustyöryhmän, jonka
tehtävänä on määritellä vastuullisuuden tasot ja tavoitteet konsernitasolla. Työryhmä kartoittaa vastuullisuuden nykytasoa, laatii vastuullisuusohjelman ja määrittää mittarit, joiden avulla pystymme arvioimaan omaa
toimintaamme paremmin ja kohdentamaan vastuullisuustyön painopistealueita tehokkaammin. Vastuullisuustyöryhmän työ käynnistyi vuoden
2021 lopulla ja jatkuu edelleen vuoden 2022 aikana.
Miten toimimme?
Vastuullisuustavoitteidemme painopistealueet määritellään konsernitasolla, mutta yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan toimipisteissä. Näin
varmistamme tavoitteiden yhdenmukaisuuden huomioiden samalla
toimipisteiden mahdollisuudet. Sovimme tavoitteista ja mittareista myös
toimipisteen asiakkaan kanssa.

Ilmastonmuutos on iso ajuri ja vastataksemme sen tuomiin haasteisiin
kehitämme uusia ratkaisuja puhtaampaan ja kestävämpään logistiikkaan.
Haemme systemaattisesti uusia ympäristötekoja, jotka edesauttavat ympäristön ja ilmaston suojelua. ISO14001-järjestelmä ohjaa meitä tekemässämme ympäristötyössä.
Omien arvojemme ja tavoitteidemme lisäksi noudatamme toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuosille 2016–2030. Kestävän
kehityksen toimintaohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen sekä kannustaminen kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti
huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Keskustelemme aktiivisesti alihankkijoiden ja sidosryhmien kanssa, miten
he aikovat toimia vastuullisuuden saralla. Tahtotilamme on olla esimerkillinen ja aktiivinen toimija logistiikan arvoketjussa.
Noudatamme kaikkia lainsäädännön toiminnalle ja ympäristölle asettamia vaatimuksia, tiedostamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksemme sekä
sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Asiakkaidemme
tiloissa työskentelevä henkilöstömme toimii aina paikallista toimintapolitiikkaa kunnioittaen, sekä asiakkaan vastuullisuuteen liittyviä päämääriä
ja tavoitteita tukien.
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TAVOITE 3: Taata terveellisen elämän ja hyvinvointia kaiken ikäisille.
Terveyden edistämisessä keskeisiä ovat myös ympäristökysymykset.
”Vähentämällä aiheuttamiamme päästöjä, vaikutamme osaltamme ilmansaasteiden määrään ja puhtaampaan ilmaan.”
TAVOITE 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä
elinikäiset oppimismahdollisuudet.
”Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan ja tuemme osaamisen
kehittämisessä.”
TAVOITE 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
”Tarjoamme työntekijöillemme tasa-arvoisen ja perheystävällisen työpaikan.”
TAVOITE 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen
energia kaikille.
”Tehostamme energiatehokkuuttamme systemaattisesti. Käytämme uusiutuvaa energiaa omissa toimipisteissämme.”
TAVOITE 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja
tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
”Liiketoiminnallinen kehitys kaikilla osa-alueilla luo pohjan taloudelliselle kannattavuudellemme, jolloin meidän on mahdollista työllistää ja myös säilyttää
työpaikat. Haluamme tarjota vakaan työpaikan työntekijöillemme.”
TAVOITE 10: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
”Työllistämme eri-ikäisiä ja eri kansallisuuksia. Kaikilla työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja, kehittyä työssään ja tulla palkituksi
omana itsenään.”
TAVOITE 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
”Tekemämme ratkaisut lisäävät energia- ja materiaalitehokkuutta. Vähennämme systemaattisesti jätteiden määrää ja kierrätämme aktiivisesti. Vastuulli-
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sen hankinnan periaatteisiimme kuuluu hankkia ja käyttää korkealaatuisia
raaka-aineita, tuotteita ja palveluja.”
TAVOITE 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia
vastaan.
”Haemme aktiivisesti keinoja, joilla voimme minimoida päästöjämme. Huolehdimme työntekijöidemme tiedottamisesta ja kouluttamisesta ympäristöasioihin.”
TAVOITE 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja
edistää niiden kestävää käyttöä
”Edistämme omalta osaltamme metsien kestävää käyttöä ja kaikki hankkimamme raakapuu on PEFC- tai FSC-merkittyä ja se tulee sertifioidusti hyvin
hoidetuista metsistä.”
TAVOITE 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy
oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita
kaikilla tasoilla.
”Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Käytössämme on Whistleblowing-kanava, jonka kautta
voi luottamuksellisesti ilmoittaa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.”

”Vastuullisuutemme keskiössä ovat
ympäristövastuullisuus, taloudellinen vastuullisuus
ja sosiaalinen vastuullisuus nojaten
YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin.”
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TALOUDELLINEN
VASTUU JA HYVÄ
TOIMINTATAPA
CASE: RIIHIMÄEN
PUUPAKKAUSPALVELUT

1 500 m²

ENEMMÄN TUOTANTOJA VARASTOTILAA

TALOUDELLINEN VASTUU JA HYVÄ
TOIMINTATAPA OVAT TOIMINTAMME
EDELLYTYS
Taloudellisen vastuun kulmakivi on kannattava liiketoiminta sidosryhmien
odotukset huomioiden. Liiketoiminnallinen kehitys kaikilla osa-alueilla luo
pohjaa taloudelliselle kannattavuudelle. Kannattavalla pohjalla toimivan
yrityksen on mahdollista työllistää ja myös säilyttää työpaikat.
Laadimme toiminnallemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden seuraaminen määritellyillä mittareilla
kuuluu päivittäiseen työhömme. Asianmukaiset ja harkitut mittarit ohjaavat meitä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin.
Talouden tunnuslukuja käymme läpi avainhenkilöiden kanssa kuukausittain, jolloin liiketoimintojen vetäjät ja yksiköiden vetäjät ovat tietoisia
taloudellisesta tilanteesta ja he pystyvät reagoimaan asianmukaisesti
mahdollisiin muutoksiin talouden näkökulmasta.
Lahjomattomuus, eturistiriitojen huomioiminen ja liikesalaisuuden kunnioitamme kuuluvat hyviin toimintatapoihimme. Asiakkaamme ovat toimintamme keskiössä. Tunnemme asiakkaamme ja heidän liiketoimintansa.
Toimimme asiakkaan edun mukaisesti.
Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa ja taloudenpitomme on vastuullista. Toimimme läpinäkyvästi noudattaen toimintaamme ohjaavia lakeja,
sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja. Odotamme lakien ja toimintaperiaatteiden noudattamista yhteistyökumppaneiltamme. Hyvän hallinnon
mukainen toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä. Lakien noudattaminen sekä omat sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät
epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.
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Riskienhallinta
Riskienhallinta on osa taloudellista vastuullisuuttamme. Talousyksikkömme laatii kuukausittain yhdessä liiketoimintojen kanssa riskianalyysin
yrityksen johdolle ja hallitukselle. Riskejä kartoitetaan talouden, liiketoimintojen ja tietoturvan osalta. Kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan
kannalta tärkeää tunnistaa liiketoimintamallien mahdolliset riskit niin
lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.
Vuoden 2020 aikana tehdyt liiketoimintariskien kartoitukset ja luodut
skenaariot säilyttivät paikkansa vielä vuoden 2021 aikana. Varautuminen
pitkittyvään pandemiatilanteeseen, liiketoimintamme vakauden ja jatkuvuuden varmistaminen olivat olennainen osa taloudellista toimintaamme
koko viime vuoden ajan.

Kestävällä pohjalla oleva talous
on edellytys liiketoiminnallemme.
Investoinnit varmistavat arvon luonnin sidosryhmillemme
Investoimalla uuteen teknologiaan, uusiin järjestelmiin ja digitalisaatioon
ylläpidämme kilpailuetumme ja pystymme tuottamaan arvoa sidosryhmillemme toimimalla tehokkaammin, laadukkaammin ja asiakaslähtöisemmin.
Digitalisaatio nostettiin strategiaamme viime vuonna. Digitalisaatioon panostaminen auttaa meitä nopeampaan päätöksentekoon, läpinäkyvyyteen
toiminnoissamme ja tiedon parempaan käytettävyyteen edistyksellisen
raportoinnin avulla.
Vuoden 2021 aikana panostimme tiedolla johtamiseen, raportointiin ja
loimme johtamista tukevia BI-näkymiä päätöksenteon tueksi. Logistiset
prosessit vaativat yhä nopeammin nopeita päätöksiä. Tiedon pitää olla pureksittua, jotta ratkaisuja pystytään tekemään nopeasti. Otimme kaikissa
yksiköissämme käyttöön päivittäisjohtamis-menetelmän, jonka tarkoituksena on käydä päivittäin läpi yksikön toiminnan kannalta olennaiset asiat.
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Kehitysjohtaja Anssi Tura, toimitusjohtaja Joni Sundelin ja talousjohtaja Markku Valpas Solver X-tapahtumassa.

Ympäristövastuu
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Seurattavat asiat nousevat suoraan yksikön toiminnasta ja pohjautuvat
määriteltyihin KPI-mittareihin, kuten toimitusvarmuus tai pakkaustäsmällisyys.
Viime vuoden aikana aloitimme valmistelut Astro-varastonhallintajärjestelmän versiopäivitykseen, mikä toteutetaan vuoden 2022 aikana, ja
laadimme alustavat suunnitelmat uudelle digitaaliselle mobiilialustalle
(HUBapp), joka kokoaa käyttämämme järjestelmät yhteen. Projekti HUBapp esiteltiin marraskuussa 2021 Solver X-tapahtumassa, jossa yritykset
esittelivät kehitysideoitaan sekä haasteitaan ja näihin etsittiin parhaita
digitaalisia ratkaisuja. Tapahtuman jälkeen aloitimme keskustelut eri
toimijoiden kanssa sopivan kumppanin löytämiseksi. Toimittajavalinta ja
projektin käynnistäminen tapahtuvat vuoden 2022 aikana.

”HUBappin perusajatuksena on, että sovellus
kerää tietoa eri prosesseista ja ohjaa operatiivista
toimintaa helpottaen työntekijöidemme päivittäistä työntekoa. Lisäksi tavoitteena on integroitua
helpommin myös asiakkaan järjestelmiin, mikä
tulee tavoitettamme toimia läpinäkyvästi ja tarjota
asiakkaillemme reaaliaikaista tietoa.”
-Kehitysjohtaja Anssi Tura
CASE: Riihimäen puupakkauspalveluiden muutto uusiin tiloihin
Riihimäen puupakkauspalvelut palvelee vuositasolla noin 80 asiakasta.
Asiakaskuntaan kuuluvat laaja-alaisesti niin pienet kuin suuret yritykset
eri toimialoilla. Tuotevalikoimaan kuuluvat asiakaskohtaisesti räätälöidyt
puupakkaustuotteet, kuten puu- ja vaneripakkaukset. Yksiköstä toimitetaan kuukausittain yli 200 toimitusta asiakasyrityksille.
Lokakuussa 2021 puupakkauspalvelu-yksikkö muutti uusiin, isompiin tiloihin. Riihimäen puupakkauspalveluiden uusissa tiloissa on yhteensä
3 900 m² tuotanto- ja varastotilaa. Aiempaan verrattuna saimme 1 500 m²
lisää tilaa. Uusissa tiloissa on panostettu aiempaa parempiin tuotanto- ja
varastotiloihin. Muutto antaa mahdollisuuden kehittää toimintojamme jo
perusprosessien osalta sekä mahdollistaa liiketoiminnan kasvattamisen.
Uusissa tiloissa on purunpoistolaitteisto, joka poistaa puupurun ja pölyn
tuotannon tiloista. Purunpoisto parantaa merkittävästi sisäilman laatua ja
helpottaa ylläpitämään siisteyttä työpisteillä.
Tuotannossa otetaan myös käyttöön uusi palkkisaha, joka nostaa painavat
vanerit nostopöydän avulla sahaukseen. Palkkisahan nostopöydän avulla
vanerilevyt siirtyvät sahaukseen automaattisesti työntekijän purkaessa
edellistä sahausta pois. Palkkisahan ominaisuudet tuovat nopeutta ja tehokkuutta prosesseihin. Laitteen optimointiohjelma antaa mahdollisuuden
tuottaa isoja sarjatöitä sekä pienempiä yksittäisiä tilauksia tehokkaammin.
Nostopöydän avulla raskaat työvaiheet nostoineen poistuvat, mikä parantaa työntekijöiden työergonomiaa.
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Uusi purunpoistolaitteisto parantaa
sisäilman laatua ja helpottaa yllä
pitämään työpisteiden siisteyttä
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CASE: Vimpelin logistiikkakeskuksen uusi käärintälinjasto tuo tehokkuutta ja toimintavarmuutta
Vimpelin logistiikkakeskuksessamme otettiin heinäkuussa 2021 käyttöön
uusi käärintälinjasto. Vuodesta 1999 asti palvellut käärintälinjasto poistui
yli kahdenkymmenen käyttövuoden jälkeen käytöstä, kun tilalle otettiin
uusi, modernimpi käärintäpakkauslinjasto. 14 metriä pitkän linjaston läpi
kulkee kuukaudessa 7000 kollia materiaalia.
Uusi linjasto tuo lisää tehokkuutta ja toimintavarmuutta, ja on myös edeltäjäänsä ympäristöystävällisempi, sillä laitteessa käytetään kapeampaa
ja ohuempaa pakkausmuovia. Muovinkulutus vähenee ja muovijätettä
syntyy vähemmän. Laitteen käyttöikä oletetusti vähintään yhtä pitkä kuin
edeltäjällä.

WHISTLE BLOWING-ILMOITUSKANAVA ON TYÖKALU
EETTISTEN PERIAATTEIDEN JA LUOTTAMUKSEN YLLÄPITÄISEEN
Whistleblowing-kanava on työkalu eettisten periaatteiden ja luottamuksen ylläpitämiseen. Sen kautta voi ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-,
rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.
Euroopan parlamentti hyväksyi EU:n ilmoittajia suojaavan direktiivin
vuonna 2019. Whistleblowing-kanavan kautta voit ilmoittaa luottamuksellisesti rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.
Edellytämme koko organisaatioltamme ja työntekijöiltämme, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään eettisiä periaatteita ja organisaatiotamme koskevaa lainsäädäntöä. Mikäli työntekijä tai organisaatiomme kanssa
muuten tekemisissä oleva henkilö epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä
asiasta ilmoituksen whistleblowing-kanavan kautta.
Kaikki tehdyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. HUB rekisterinpitäjänä suojaa yksityisyyttä ja käsittelee whistleblowing-kanavan kautta
kerättyjä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

KAIKKI TEHDYT ILMOITUKSET
KÄSITELLÄÄN LUOTTAMUKSELLISESTI.
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KANAVAN KAUTTA ON MAHDOLLISTA TEHDÄ
ANONYYMI ILMOITUS ESIMERKIKSI
SEURAAVISTA RIKKOMUKSISTA TAI
EPÄILYISTÄ NIIDEN SUHTEEN:
•

Lahjonta, korruptio ja rahanpesu

•

Harmaa talous

•

Kilpailulainsäädännön vastainen toiminta tai
epäreilu kilpailu

•

Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön
vastainen toiminta

•

Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta

•

Tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön
vastainen toiminta

•

Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttuminen

•

Työtehtävien yksipuolinen heikentäminen

•

Muut lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehdyt rikkomukset.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus
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Vastuullinen hankinta
Vastuullisen hankinnan periaatteisiimme kuuluu hankkia ja käyttää korkealaatuisia raaka-aineita, tuotteita ja
palveluja. Tuemme kotimaista ja paikallista osaamista
hankkimalla mahdollisuuksien mukaan kotimaisia tuotteita ja palveluja.
Huomioimme laitteiden käyttöiän ja ympäristöystävällisyyden hankintoja
tehdessä. Tilaajavastuulaki ohjaa toimintaamme hankinnoissa.
Keskustelemme asiakasyritysten kanssa aktiivisesti eri materiaalivaihtoehdoista: miten voisimme yhdessä toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttää ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Tuomme
rohkeasti omat ajatukset ja ehdotukset esiin.
Aktiivinen yhteistyö toimittajien kanssa takaa parhaimman ja toimivimman toimittajayhteistyön. Hankintaprosessin jälkeen olemme aktiivisesti
yhteydessä toimittajiin ja valvomme toiminnan laatua. Haemme uusia
toimittajia, toimintamalleja ja kehitystä, jotta voimme taata asiakkaillemme laadukasta palvelua.
Toimitusketjun vastuullisuus
Haluamme kehittää toimitusketjun vastuullisuutta ja olemme jo usean
vuoden ajan käyttäneet Supplier Code of Conduct -periaatetta. Alihankkijamme sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan eettiseen ohjeistoon
määritettyjä käytäntöjä sekä laatu- ja vastuullisuusvaatimuksia.
Käymme säännöllisin väliajoin läpi toimittajavaatimusten toteutumista
yhteistoimintapalavereissa, toimittaja-auditoinneissa ja tilaajavastuutarkastuksien yhteydessä.
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ODOTAMME, ETTÄ ALIHANKKIJAMME:
noudattavat kansainvälisiä lakeja ja kulloiseenkin toimintaan
soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä
• kunnioittavat kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia niin kuin ne on kirjattu YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
•

noudattavat työelämän kansainvälisiä perusoikeuksia
kuten ne on kirjattu Kansainvälisen työjärjestön (ILO)
perussopimuksiin

•

huolehtivat työntekijöidensä työturvallisuudesta ja -terveydestä

•

noudattavat kansallista vähimmäispalkkausta ja työaikoja
koskevaa lainsäädäntöä

•

harjoittavat liiketoimintaa ympäristöä kunnioittaen ja
toimintaan soveltuvia ympäristölakeja ja -standardeja
noudattaen

•

eivät hyväksy vilpillisiä liikesuhteen muotoja, kuten lahjontaa, rahanpesua tai korruptiota

•

sitoutuu toimittamaan tarvittavat tiedot omasta yritysvastuun hallinnasta sisältäen taloudellisen, yhteiskunnallisen sekä ympäristövastuun näkökulmat HUB:n vuosittaisesta GRI-raportointitarpeesta riippuen.
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Materiaalihankinnat
Materiaalihankinnoistamme suurin osa on raakapuuta, jota
vuonna 2021 hankimme yhteensä 14 524 kuutiota. Vuonna
2021 hankimme materiaaleja seuraavasti:
•
•
•
•
•

Raakapuu 14 524 m3
Vaneri 1 911 m3
Pahvi 230,6 t
Muovit 64,9 t
Tarvikkeet (esim. naulat, ruuvit) 66,6 t

Sitoudumme Euroopan unionin puutavara-asetuksen (EUTR
995/2010) toteuttamiseen kaikissa puumateriaalihankinnoissamme. Kaikki hankkimamme raakapuu on PEFC- tai
FSC-merkittyä ja se tulee sertifioidusti hyvin hoidetuista
metsistä. Toimittajan sertifikaatit todentavat sen, että puumateriaali on EUTR-asetusten mukaista.
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka
edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää
metsätaloutta. Metsänhoidolle sertifiointi asettaa vaatimuksia esimerkiksi metsien monimuotoisuuteen liittyen. PEFC:n
puun alkuperän seurantajärjestelmän avulla HUB logistics
varmistaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista
metsistä peräisin olevaa puuta.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus
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YMPÄRISTÖVASTUU
"Kaikilla yksittäisillä
pienillä teoilla
on suuri merkitys."

YMPÄRISTÖVASTUU
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat merkittävässä roolissa jokapäiväistä
toimintaamme. Työntekijämme tekevät päivittäin vastuullisia valintoja ja
ympäristöystävällisiä tekoja. Esimerkiksi kierrätys ja jätteiden oikeaoppinen lajittelu ovat meille tärkeitä asioita jokapäiväisessä työssä.
Haemme systemaattisesti uusia ympäristötekoja, jotka edesauttavat
ympäristön ja ilmaston suojelua. Esimerkiksi Hakkilan logistiikkakeskuksessa testasimme kierrätysmateriaalista valmistettujen työhansikkaiden
soveltuvuutta varastotyöhön ja Helsinki-Vantaan lentoaseman toimipisteessä vaihdoimme käytettävän polttoaineen uusiutuvista raaka-aineista
valmistettuun Neste MyDieseliin.
Mielestämme kaikilla yksittäisillä pienillä teoilla on suuri merkitys. Niistä
yhdessä koostuu isompi kokonaisuus, jolla voimme osaltamme vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön. Kestävillä laitehankinnoilla on ratkaiseva
merkitys kestävään ja puhtaampaan logistiikkaan. Laadukkaat laitteet
kestävät kulutusta pidempään, jolloin laitekantaa ei tarvitse uudistaa niin
usein. Uusilla, kehittyneemmillä laitteilla on vaikutusta myös käytettävien
materiaalien määrään ja laatuun.
Vihreät arvot eivät korostu pelkästään omassa tekemisessämme, vaan pyrimme tukemaan asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuuspäämääränsä.
Tuemme ja kannustamme omia asiakkaitamme esimerkiksi energiansäästötoimenpiteissä ja jätekartoituksissa.
Ympäristötekojamme
Työvaatteita kierrätysmateriaalista. Käyttämämme työvaatetoimittaja
noudattaa omassa toiminnassaan ISO14001-standardia ja valmistaa
työvaatteita kierrätysmateriaaleista. Työvaateverkkokaupassa meillä on
oma työvaatekategoria, josta voimme tilata 100 % kierrätysmateriaalista
valmistettuja paitoja, takkeja ja huppareita.
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Hankkimamme työsuhde- ja yhteiskäyttöautot ovat täyssähkö- tai hybridimalleja.
Hakkilan logistiikkakeskukseen hankitaan ympäristöystävällisiä, kierrätysmateriaalista valmistettuja toimistotarvikkeita.
Hakkilan logistiikkakeskuksessa siirryttiin käyttämään paperifylliä muovifyllin sijaan. Fylliä käytetään pakkauspehmusteena päivittäin.
Hakkilan logistiikkakeskukseen hankittiin uudet kelmutuskoneet, joiden
myötä pakkausten suojaamiseksi käytettävän muovikelmun määrä vähenee jopa 70 %. Muovin kulutus vähenee käytettävän kalvon paksuudella
sekä tehokkaammalla kalvon esikiristyksellä.
Yksikkökohtaiset kierrätysohjeet tukevat työntekijöidemme jätteiden
oikeaoppiseen lajitteluun ja kierrättämiseen.
Päästöt
Suurimmat päästöt omassa toiminnassamme syntyvät energian ja raakamateriaalien käytöstä. Pyrimme systemaattisesti vähentämään ympäristövaikutuksia vastuullisilla valinnoilla hankintojen suhteen sekä investoimalla
ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin energiatuotannossa ja -hankinnassa.
HUB:n vastuullisuustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti lähdemme vuoden
2022 aikana laskemme tarkemmin oman hiilijalanjälkemme ja teemme
todennettujen lukujen perusteella toimenpidesuunnitelman, jonka avulla
voimme vuosittain pienentää hiilijalanjälkeämme.

HAKKILAN
LOGISTIIKKAKESKUKSEN
UUSIEN KELMUTUSLAITTEIDEN
MYÖTÄ PAKKAUKSEEN KÄYTETTÄVÄN
MUOVIN MÄÄRÄ VÄHENEE

70%
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KIRKASMUOVIA PAALATTIIN

4,1 tonnia

UUDELLEENKÄYTETTÄVÄKSI
SUOMALAISEN TEOLLISUUDEN
RAAKA-AINEEKSI

Polttoaineet
Käytämme trukkeja päivittäin operatiivisessa toiminnassa, jolloin polttoaineen kulutus on merkittävässä roolissa tarkasteltaessa ympäristövaikutuksiamme. Sisätiloissa ajettaessa käytämme ainoastaan sähkökäyttöisiä
trukkeja, mikä osaltaan pienentää polttoaineen tarvetta.
Polttoöljyn ja dieselin käyttö muodostavat selkeästi suurimmat polttoainemäärät. Polttoöljyn osuus polttoainemääristä kasvoi 66 prosentista 72
prosenttiin vuoteen 2020 verrattuna. Moottorikaasua käytämme ainoastaan Vimpelin toimipisteessä trukkikaasuna ja bensiiniä ainoastaan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimipisteessä. Helsinki-Vantaan lentoaseman
toimipisteessä siirryttiin vuoden 2021 aikana käyttämään Nesteen My
Uusiutuva Dieseliä, joka on kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettua.
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Jätteet
Puupakkaus-liiketoimintamme myötä puu on eniten hankkimamme
raaka-aine, mikä näkyy myös jätemäärissä. Viime vuoden aikana puuta
hankittiin raaka-aineena edellisvuotta enemmän, jolloin puujätteen määrä
vastaavasti kasvoi. Puujätteen osuus koko konsernin jätemäärästä oli
75 % kokonaisjätemäärästä.

2021

Tavoitteenamme on vähentää puujätteen määrää esimerkiksi hyvällä pakkaussuunnittelulla, sahausten optimoinnilla ja henkilöstön koulutuksella.
Suuri osa puujätteestä on puhdasta ja syntyvä hukkapuu sekä puupuru
voidaan antaa hyötykäyttöön esimerkiksi paikallisille toimijoille. Etsimme
aktiivisesti kohteita puujätteen ja puupurun hyötykäyttöön. Esimerkiksi
Tampereen puupakkaustuotantomme lahjoitti ylijäänyttä puutavaraa hyötykäyttöön Tampere Missiolle.

2020
2019

Määrällisesti seuraavaksi suurin jätelajike on pahvi, joka muodostaa 15 %
kokonaisjätemäärästä. Jätepahvin määrä on laskenut tasaisesti vuosittain.
Yksi jätepahvin vähentyneeseen määrään vaikuttava tekijä on Kotkan
yksikössä vuonna 2020 käyttöön otettu laite, jonka avulla yksikkö voi
tuottaa pahvista pakkauspehmustemateriaalia.
Osassa toimipisteistämme kirkasmuovi kerätään jatkojalostukseen. Tällöin
kirkasmuovi kerätään erilleen energiajakeesta ja paalataan kierrätystä
varten. Esimerkiksi Hakkilan logistiikkakeskuksessa kierrätämme kirkasmuovia paalaamalla sitä uusiokäyttöön suomalaiseen teollisuuteen. Viime
vuoden aikana paalattiin yhteensä 8 paalia (4,1 tonnia) uusien muovituotteiden raaka-aineeksi.

PUUJÄTE

75%

PAHVI

15%
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2019

2020

2021

16,25

9,546

13,23

Paperi, tonnia

0,6

0,3

0,45

Muovi, tonnia

1,5

4

4,1

877,06

607,2

634,26

64,25

55,22

60,89

0,65

0,74

0,71

148,94

133,55

129,9

Metalli, tonnia

7,16

2,52

2,28

Kemikaalijäte

1,114

4,23

0,32

Sekajäte, tonnia

Puu, tonnia
Energiajäte, tonnia
Tietosuoja,

ENERGIAJÄTE

Pahvi, tonnia

7%
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HAEMME JATKUVASTI PARHAITA
RATKAISUJA ENERGIATEHOKKUUDEN
PARANTAMISEKSI

Sähkö (MWh/a) 2021

▪

Riihimäki
165,44 | 17%

▪

Hakkila LC
815,9 | 83%

Konsernin energian kulutusta tarkastelemme omien toimipisteidemme
kautta, joihin meillä on suorat sähkösopimukset. Seuraamme sähkönkulutusta aktiivisesti, teemme säännöllisesti energiakatselmuksia ja haemme
jatkuvasti parhaita ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.
Sähkö Hakkila (MWh/a) 2019

Millä askelmerkeillä seuraamme energian kulutustamme? Millä tavoin
pienenämme energian kulutusta?

▪

•

Hakkilan logistiikkakeskuksessamme on käytössä led-valaistus.

•

Hakkilan logistiikkakeskuksen tuotannon tiloissa valaistus
toimii liiketunnistimella.

•

Omiin toimipisteisiin hankkimamme sähkö on 100 % uusiutuvaa. Palveluntarjoajalta hankkimamme sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja se tuotetaan tuuli- ja vesivoimalla.

•

Hakkilan logistiikkakeskuksessa on käytössä aurinkoenergia.
Logistiikkakeskuksen katolla on yhteensä 560 aurinkopaneelia,
joiden avulla pystymme kesäisin aurinkoisista päivistä riippuen
saavuttamaan sähkön tuotannossa sähköomavaraisuuden.

•

Teemme säännöllisesti energiakatselmuksia ja parantavia
toimenpiteitä katselmuksessa nousseiden havaintojen perusteella. Esimerkiksi Hakkilassa tehdyn energiakatselmuksen
perusteella teimme muutoksia ilmanvaihdon säätöihin, joilla
säästämme energiaa.
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Hakkila LC
aurinkopaneelit
127,888 | 16 %

▪

Riihimäen toimipisteessämme uusi purunpoistolaitteisto palauttaa lämpimän sisäilman takaisin tuotannon tiloihin, jolloin lämmitysenergiaa säästyy
merkittävästi.

Hakkila LC
ostettu energia
688,026 | 84 %

Kaukolämpö (MWh/a) 2021

Hakkilan logistiikkakeskuksen sähkökulutus kokonaisuudessaan oli 816
MWh/a, josta aurinkoenergialla tuotettiin 128 MWh/a. Aurinkoenergialla
tuotettu sähkön määrä vastasi 15,6 % koko logistiikkakeskuksen kulutuksesta. Riihimäen puupakkausyksikössämme energian tarve oli 165
MWh/a.

▪

Riihimäki
78,8 | 16 %

▪ Hakkila LC

Kaukolämmön kokonaiskulutus: 486,2 MWh/a, josta Hakkilan logistiikkakeskus 407,4 MWh/a ja Riihimäki 78,8 MWh/a

HUB lyhyesti

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Taloudellinen vastuu

407,38 | 84 %

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus

21

AURINKOENERGIAA
TUOTETTU

885 TUNTIA, JOLLOIN
OSTETTUA SÄHKÖÄ ALLE

MWH/A

KWH

128

Osallistuimme Motivan energian
säästöviikolle. Jaoimme vinkkejä
työntekijöillemme, miten voimme
toimia paremmin niin työpaikalla
kuin yksityiselämässä.

30

VINKKIMME TYÖPAIKALLE:

15,6 % Hakkilan
logistiikkakeskuksen
sähköntuotannosta
141 omavaraista
tuntia

HUB Logistics – Vastuullisuusraportti 2021

HUB lyhyesti

Vastuullisuus osana liiketoimintaa

Taloudellinen vastuu

•

Vältä hukkatulostusta

•

Säädä toimiston lämpötila optimaaliseksi ja
seuraa aktiivisesti sisälämpötilaa. Kevyessä
istumatyössä toimiston suosituslämpötila
on 21,5C. Lämpötilasuositukseen vaikuttaa
työn luokitus (kevyt, keskiraskas raskas).

•

Minimoi koneiden ja laitteiden joutokäyttö

•

Nosto-ovien järkevä käyttö viileillä keleillä

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus
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SOSIAALINEN
VASTUULLISUUS
-EPASSI HENKILÖSTÖETU
AVAA OVET LIIKUNTAJA KULTTUURIPALVELUIDEN
KÄYTTÖÖN

SOSIAALINEN VASTUULLISUUS
Ikäjakauma

Henkilöstön rakenne
Suomen yhtiöiden henkilömäärä vuoden 2021 lopussa oli 304, joista vakituisia työntekijöitä 284 ja määräaikaisia 20. Osa-aikaisia ja tarvittaessa
töihin kutsuttavia vuoden 2021 aikana oli yhteensä 39. Vuokratyövoimaa
käytämme muuttuvissa tuotantotilanteissa ja äkillisissä työvoimatarpeissa.
Vuokratyövoiman määrä vaihtelee yksiköittäin ja sesongeittain asiakkaidemme tarpeen mukaan.
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Henkilöstöstä noin 18 % on toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä ja
82 % tuotantotyöntekijöitä. Henkilöstön keski-ikä on 40 vuotta.
Naisia 72, miehiä 232. (yht. 304)

SAIRASPOISSAOLOT KK-KESKIARVOPROSENTTI
2020

4,8%

2021

5,1%

Hyvinvoiva työyhteisö on avain menestykseen
Työntekijät ovat tärkein voimavaramme ja työntekijöidemme hyvinvointi
on meille erittäin tärkeä asia. Huolehdimme työhyvinvoinnista jokapäiväisessä toiminnassa sekä poikkeustilanteissa. Teemme säännöllisesti
työpaikkaselvityksiä ja pyrimme sitä kautta aktiivisesti tunnistamaan
työturvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia uhkia ja mahdollisuuksia.

-29

30–39

40–49

50–59

60–

noudatimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksia tarkasti.
Muutimme toimintaamme vallitsevien ohjeistusten mukaisesti, jotta voimme parhaiten estää viruksen leviämistä työyhteisössämme.
Edellisvuonna luotuja toimintamalleja jatkettiin etätöiden ja operatiivisen
työn osalta. Porrastimme tauotuksia ja taukotilan käyttöä, erotimme työvuorot ja työskentelyryhmät selkeämmin toisistaan pidentämällä vuoronvaihdon väliä ja vähensimme työnkiertojen määrää. Toimme tiloihimme
kasvomaskeja ja käsidesiä työntekijöidemme käytettäväksi. Edellytimme
myös kumppaneiltamme sitoutumista vallitseviin käytäntöihin.

Vuotta 2021 sävytti jo toinen perättäinen pandemiavuosi ja työntekijöidemme terveysturvallisen työskentelyn varmistaminen. Seurasimme ja

Pitkittyneen poikkeustilanteen aikana yksilön hyvinvointi nousee ensisijaisen tärkeäksi. Kannustamme työntekijöitämme harrastamaan aktiivisesti
liikuntaa ja pitämään huolta fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista. Tarjoamme henkilökunnallemme liikunta- ja kulttuuriedun ePassin muodossa.
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▪ Vakituiset ▪ Määräaikaiset

304
HLÖ
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304
HLÖ
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CASE: PAREMPAA TYÖERGONOMIAA
Toimipisteissämme nostetaan päivittäin suuria määriä erimuotoisia- ja
kokoisia laatikoita ja työ on paikoin fyysisesti raskasta. Sairaspoissaoloistamme suuri osa aiheutuu kausi-influenssan lisäksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista, koska työtehtäviimme kuuluu paljon fyysistä varastotyötä.
Oikea nostotapa ja ergonomia ovat kaiken perusta ja hyvä työergonomia
vähentää sairaspoissaoloja.
Toteutimme Hakkilan logistiikkakeskuksessa kokeilun exoskeleton-laitteella. Kolme työntekijäämme pääsi kokeilemaan exoskeleton-laitetta, joka
on suunniteltu tukemaan alaselkää ja ohjaamaan kohti parempaan nostoasentoa. Valjasmallinen laite toimii apuna raskaissa nostotilanteissa ja
kurotuksissa pienentäen selkään kohdistuvaa rasitusta.
Exoskeleton-kokeilun lisäksi hankimme Hakkilan ja Lahden yksikköömme
ergomattoja testikäyttöön. Hakkilan logistiikkakeskuksessa mattoja testattiin kolmella eri työpisteellä.
Riihimäen puupakkaustuotantoon hankittiin uusi palkkisaha, joka nostaa
painavat vanerit nostopöydän avulla sahaukseen. Palkkisahan nostopöydän avulla vanerilevyt siirtyvät sahaukseen automaattisesti työntekijän
purkaessa edellistä sahausta pois. Nostopöydän avulla raskaat työvaiheet
nostoineen poistuvat, mikä parantaa työntekijöiden työergonomiaa.

CASE: PUHTAAMPAA SISÄILMAA
Haemme aktiivisesti ratkaisuja paremman työympäristön
puolesta. Yksiköidemme erityispiirteiden huomioiminen ja
asiakasyritysten ohjeistuksien noudattaminen ovat meille
tärkeitä seikkoja. Toimiminen sairaalaympäristössä nosti
Lahden yksikön työntekijöiden terveysturvalliset työskentelymahdollisuudet prioriteetissa korkealle. Lahden yksikköömme hankittiin keväällä 2021 neljä sisäilmanpuhdistuslaitetta,
jotka parantavat huoneilman laatua ja tutkimusten mukaan
pienentävät ilmassa olevaa viruskantaa. Laitteen on huomattu
parantavan sisäilman laatua merkittävästi ja näin myös edistämään työntekijöidemme työhyvinvointia.
Riihimäen puupakkausyksikön uusiin tiloihin hankittiin purunpoistolaitteisto, joka poistaa puupurun ja pölyn tuotannon
tiloista. Purunpoisto parantaa merkittävästi sisäilman laatua
ja helpottaa ylläpitämään siisteyttä työpisteillä. Palautusilmakanavassa olevat sensorit valvovat sisäilmaan palautuvan
ilman laatua, jotta sallittu pölypitoisuus paluuilmassa ei ylity.

”Kokeilemalla uusia innovaatioita ja työskentelymenetelmiä voimme auttaa työntekijöitämme työskentelemään
turvallisemmin ja ergonomisemmin. EXOFinlandin tarjoama exoskeleton on yksi hyvä vaihtoehto ehkäisemään
työperäisiä selkävaivoja. Laite toimii hyvin tehtäviin, joihin on hankala löytää ratkaisuja nostoapuvälinepuolelta.”
-Sampo Arppola, QHSE-päällikkö

”80 % päivän työstä on raskaiden tavaroiden nostamista. Aamun ensimmäiset työtunnit voivat olla pelkästään tavaroiden nostamista ja siirtämistä.”
Kertoo laitetta testannut Timo.
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HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESTA
ARVOKASTA TIETOA VAHVUUKSISTAMME
JA KEHITTÄMISALUEISTAMME
Vuonna 2021 teetimme henkilöstötutkimuksen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Eezy Spirit Oy:n, kautta. Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on
selvittää mitkä ovat organisaatiomme vahvuudet ja kehittämisalueet. Haluamme kannustaa työntekijöitämme vaikuttamaan ja kehittämään omaa
työtään ja työympäristöään. Tutkimustulokset tukevat omistautuneisuuden kehittämistä kohdennetusti organisaation eri tasoilla.

”Henkilöstötutkimuksen avulla saamme arvokasta tietoa konsernin tilasta:
missä menee hyvin ja missä meillä on parannettavaa. Ulkopuolisen palveluntarjoajan tutkimus toi meille laajemman kysymyspatteriston ja kattavan raportin, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme edelleen. Uusi, iso tekijä
on People Power-luokitus, jolla voimme verrata Suomen työntekijänormiin.
Nyt meillä on uusi työkalu viedä meille tärkeitä asioita eteenpäin johtoryhmätasolta työntekijätasolle. Prosessi kokonaisuudessaan tulosten läpikäynnistä
kehityskohteiden työstämiseen ovat kehittyneet paljon. Viestintä ja kommunikointi tärkeistä viesteistä on parantunut selkeästi.” Erle Järvalt, HR-asiantuntija

Tutkimukseen vastasi yhteensä 225 työntekijää ja vastausprosentti oli
63,9. Henkilöstökokemuksemme on tasolla A. People power-indeksi on
60,4 (Suomen työntekijänormi 63,2).
Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella nimesimme sekä konserniettä yksikkötasolla kehityskohteet, joita lähdimme viime vuoden aikana
parantamaan. Henkilöstötutkimuksen avulla saadaan kuvaus henkilöstön
tämänhetkisestä työtyytyväisyydestä ja toteutettujen muutosten sekä kehittämistoimenpiteiden onnistumisesta. Tavoitteenamme on olla menestyvä ja innostava työpaikka, jossa työntekijät haluavat työskennellä.

PEOPLE POWER
-INDEKSI

60,4

VASTAUSPROSENTTI

63,9
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Haluamme panostaa toimiviin henkilöhallinnon järjestelmiin,
jotka palvelevat kaikkia sen käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Tehokas ja toimivat henkilötietojärjestelmä vapauttaa
HR-yksikön työntekijöiden ja henkilöstöasioita käsittelevien
esihenkilöiden työaikaa muihin keskeisiin työtehtäviin. Tarve
kehittyneemmälle HR-järjestelmälle havaittiin jo vuonna
2019, jolloin päätös uuden HR-järjestelmän hankinnasta
tehtiin. Uusi henkilötietojärjestelmä otettiin käyttöön jo
vuonna 2020, mutta sen käyttökokemuksen parantaminen ja
toiminallisuuksien kehittäminen jatkuivat vielä vuoden 2021
aikana, jolloin se integroitiin uuden työajanhallintajärjestelmän kanssa.
HR-tiedot ovat keskitettynä yhteen paikkaan
• HR-tiedot ovat helposti kaikkien asianomaisten saatavilla
•

Tiedon jatkuvuus

•

Selkeämpi raportointi

HR-tietojen tehokkaampi hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa sekä operatiivisessa toiminnassa

PEOPLE POWER
-LUOKITUS TASO

A

UUDET JÄRJESTELMÄT TOIVAT
TEHOKKUUTTA HR-PROSESSEIHIN
JA HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN

HR-järjestelmän käyttöä on seurattu ja kehitetty aktiivisesti
käyttöönoton jälkeen. Tiedon ollessa hallitusti yhdessä järjestelmässä, ovat HR-prosessit selkeytyneet ja tehostuneet.

SPIRIT
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Tiedon parempi hyödynnettävyys näkyvät esimerkiksi sairaspoissaolojen
seurannassa, koulutussuunnittelussa, koulutusseurannassa, tehokkuuden
seurannassa ja palkkojen seurannassa.
Viime vuonna valitsimme uuden työajanseurantajärjestelmän, joka
integroitiin yhteen HR-järjestelmän kanssa. Uuden järjestelmän ominaisuuksien avulla pystymme tehostamaan henkilöstöhallinnon prosesseja,
säästämään hallinnolliseen työhön menevää aikaa, automatisoimaan palkanlaskennan prosesseja sekä parantamaan työajanseurannan raportteja.

”Järjestelmätoimittajan kartoitus- ja valintavaiheeseen
listasimme ominaisuudet ja minimivaatimukset, joita järjestelmältä odotamme. Toimittajavalinnan jälkeen pääsimme
aloittamaan käyttöönottoprojektin, joka jatkuu vielä vuoden
2022 puolelle, koska työajanseurantajärjestelmän määritykset ja käyttöönotto tehdään toimipisteittäin porrastetusti
työehtosopimuksittain.
Käyttöönottoprojekti ja toimintatapojen muutos on merkittävä. Loimme
järjestelmään sekä konsernirakenteen perustaen yksiköt, kustannuspaikat ja
henkilöryhmät että työehtosopimuksiin perustuvan asetusryhmärakenteen,
johon määrittelimme eri ryhmille työajanlaskenta-asetukset. Työaikakirjauksia
varten määrittelimme työ- ja poissaolotapahtumatyypit sekä muut tarvittavat
asetukset esimerkiksi käyttäjien oikeuksiin liittyen. Ensimmäisen yksikkökäyttöönoton yhteydessä loimme vuorosuunnittelurakenteen perustaen yksikön
vuorosuunnittelutasot ja työvuoropohjat, työvuorot ja -tehtävät sekä osaamiset. Määritimme yksikkökohtaiset työajanlaskenta-asetukset ja projektit,
laadimme käyttöohjeet ja koulutimme yksikön esihenkilöt.
Keräämme käyttökokemuksia edelleen ja kehitämme järjestelmää toimivammaksi. Aiempaan verrattuna uusi työajanseurantajärjestelmä tehostaa toimintaamme merkittävästi. Työajanseurannan ja palkanlaskennan prosessien automatisointi tuo ajansäästöä niin HR-yksikössä kuin yksiköissä, kun manuaalisen
työn määrä on vähentynyt. Integraatio HR-järjestelmän kanssa mahdollistaa
sen, että henkilötietojen hallinta työajanseurantajärjestelmässä on automatisoitu HR-järjestelmän tietojen myötä. Esihenkilöiltä poistui paljon manuaalista
työtä ja heidän on esimerkiksi nopeampi ja helpompi hyväksyä työntekijöiden
työtunnit. Työajanseurantaan ja palkanlaskentaan liittyvät tiedot on keskitetty
ja raportointi on kehittynyt, joten järjestelmän myötä moni asia on tehostunut
ja palvelee paremmin liiketoimintoja.”
- Erle Järvalt, HR-asiantuntija
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TYÖTURVALLISUUSKULTTUURI
KOOSTUU USEASTA TEKIJÄSTÄ
Työturvallisuudesta huolehtiminen on osa päivittäistä toimintaamme ja
työturvallisuus on perusta hyvinvoivalle työyhteisölle. Terveellinen ja
turvallinen työympäristö sekä työhyvinvointi ovat lähtökohta hyvälle
tuottavuudelle ja toiminnan laadulle. Työturvallisuuden vuositavoitteet
asetamme sekä konserni että toimipistetasolla.
Aktiivinen turvallisuusviestintä ja tiedon jakaminen yksiköiden välillä
auttavat pääsemään tavoitteisiin. Julkaisemme kuukausittain turvavartin
ja käsittelemme tarvittaessa työturvallisuuteen liittyviä asioita kuukausiinfossa, johon osallistuvat yksiköiden päälliköt sekä muut avainhenkilöt.

Työturvallisuuden johtaminen ja mittaaminen
Työturvallisuuden johtaminen on osa organisaation jokapäiväistä johtamista eli tavoitteiden asettamista, seurantaa ja toiminnan kehittämistä.
Työpaikan turvallisuudesta vastaavat niin työnjohto kuin työntekijätkin.
Kirjaamme ja tutkimme systemaattisesti kaikki työtapaturmat.
Työturvallisuuden mittaaminen on edellytys onnistuneelle työturvallisuuden johtamiselle, sillä vain mitattavaa toimintaa on mahdollista johtaa.
Mittaamisen avulla selvitetään, miten tehdyt toimet ovat vaikuttaneet.
Johdon ja henkilöstön on mahdollista havaita ja korjata toiminnallisia virheitä, nähdä parannusta vaativat kohteet ja vahvistaa hyviä käytäntöjä.

•

MTI (Medical Treatment Injury): vähäinen työtapaturma,
joka on edellyttänyt sairaanhoitoa tai ensiapua.

•

LTI4 (Lost-Time Injury 4 days and over): työtapaturma,
jossta on aiheutunut vähintään neljä työkyvyttömyyspäivää.

Työtapaturmat
Työturvallisuustavoitteemme vuodelle 2021 olivat:
TYÖTURVALLISUUSKULTTUURIMME KOOSTUU
USEASTA OSATEKIJÄSTÄ, JOISTA KOOSTUU
KATTAVA KOKONAISUUS:
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Työpaikkatapaturmien määrä kertoo yrityksen työturvallisuudesta. Se toimii myös toiminnan laadun mittarina. Työtapaturmien määrää ja vakavuutta mitataan MTI ja LTI4 tapaturmataajuusmittareilla. Työtapaturmiksi HUB:lla luetaan kaikki
työpaikkatapaturmat ja työmatkatapaturmat, mitkä ovat
vaatineet käynnin terveyshuollossa.

•

Turvallisuusperehdytys ja työhön opastaminen

•

Turvallisuuskoulutukset ja pätevyyksien/kelpoisuuksien
ylläpitäminen

•

Yksikkökohtaiset työturvallisuusohjeet

•

Laitteiden ja työkalujen säännöllinen huolto

•

Turvallisuuskierrokset

•

Riskien arvioinnit

•

Turvallisuushavainnot ja niiden juurisyytutkinta

•

Työsuojelutoiminta

HUB lyhyesti
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•

MTI-taajuustavoite ≤ 22
(terveyshuollon hoitoa vaatinut tapaturma)

•

LTI4-taajuustavoite ≤ 11
(terveyshuollon hoitoa vaatinut tapaturma,
sairaslomaa 4 päivää tai yli)

Tapaturmattomia kuukausiakin saavutettiin viisi kappaletta ja
kymmenessä yksikössämme ei viime vuonna käynyt yhtään
tapaturmaa. Luvuissa on mukana työmatkatapaturmat sekä
vuokratyöntekijöille sattuneet työtapaturmat.
Tapaturmataajuuden osalta jäimme hieman asetetuista tavoitteista, mutta kokonaisuudessaan työtapaturmien lukumäärä
on laskenut jo usean perättäisen vuoden ajan. Suunta on
oikea ja tekemämme työ työturvallisuuden eteen on pitkällä
aikavälillä tuottanut tulosta.
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TYÖTURVALLISUUSHAVAINNOT
Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikista turvallisuutta uhkaavista tapahtumista tai asioista digitaaliseen järjestelmäämme. Käymme kuukausittain läpi kaikki turvallisuushavainnot, selvitämme niiden juurisyyt ja
ryhdymme toimiin, etteivät ne tapahtuisi uudestaan. Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen ja havaintoihin puuttuminen on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jotta työtapaturmia ei sattuisi.
Vuonna 2021 konsernissa kirjattiin 577 turvallisuushavaintoa. Työntekijöidemme aktiivisuus on kiitettävää ja tehtyjen havaintojen määrä on
noussut merkittävästi kolmen viime vuoden aikana. Turvallisuushavainnot
voivat liittyä esimerkiksi siisteyteen ja järjestykseen, laitteisiin ja koneisiin,
hyllyihin ja hyllytykseen, liukkauteen, rakenteisiin tai ilman epäpuhtauteen.
Turvallisuushavainnoista koostetaan kuukausittain raportti, jossa nostetaan esimerkein tehtyjä havaintoja, havainnon taustalla olevat syyt,
välittömät toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi sekä jatkotoimenpiteet.
Jakamalla tietoa henkilökunnan kesken opimme tarkkailemaan omaa
toimintaympäristöämme laajemmin.

Tapaturmataajuus
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YHTENÄISET TOIMINTATAVAT
JA JOHTAMISKULTTUURI
CASE: Päivittäisjohtamisella lisää tietämystä ja parempaa tiedonkulkua
Päivittäisjohtamismalli otettiin viime vuoden aikana käyttöön kaikissa
toimipisteissämme. Tiivistetysti se tarkoittaa liiketoiminnan kannalta
olennaisten asioiden päivittäistä läpikäyntiä ja seurantaa yksikkötasolla.
Seurattavat asiat pohjautuvat yksikössä ja asiakkaan kanssa määritettyihin
KPI-mittareihin.
Päivittäinen toiminnan ohjaus perustuu siihen, että tiimi kokoontuu sovittuun aikaan päivittäisjohtamistaulujen ääreen ja käy ennakkoon määritetyt asiat tiiviisti läpi. Taulujen äärellä nostetaan esiin tehdyt havainnot
ja määritetään, kuka mahdollisia ongelmia tai haasteita lähtee ratkomaan.
Avoimuus ja tiedonkulku nousevat näin päivittäisjohtamisen todelliseksi
hyödyksi. Selkeä toimintamalli tuo lisäksi tehokkuutta ja auttaa pääsemään tavoitteisiin. Tämä palvelee sekä meitä että asiakasta.
Päivittäisjohtaminen otettiin ensimmäisenä käyttöön Hämeenlinnan yksikössä, jossa työntekijät pääsivät alusta asti aktiivisesti mukaan suunnittelemaan sisältöä. Johtamistaulujen sisältöä muokattiin ja hienosäädettiin
käyttöönoton yhteydessä muutaman kerran. Hyvässä yhteistyössä niistä
luotiin yksinkertaiset, toimivat ja mieleiset.
”Heti ensimmäisestä viikosta alkaen valkeni, että tästä on oikeasti hyötyä.
Päivittäisjohtamistaululta näkee selkeästi missä mennään. Päivittäisjohtaminen on auttanut ymmärtämään yksikön tilannetta paremmin ja ohjaa
resursseja oikeaan paikkaan. Oli hienoa olla mukana suunnittelemassa.
Työntekijöitä kuultiin, mikä on äärimmäisen hyvä.”

Hämeenlinnan työntekijät Seppo, Jere, Tatu ja Mikko

”Päivittäisjohtamisella tarkoitetaan toiminnan kannalta oleellisten asioiden päivittäistä läpikäyntiä ja seurantaa.
Seurattavat asiat nousevat suoraan yksikön toiminnasta ja ne pohjautuvat määriteltyihin KPI-mittareihin, joita voivat
olla esimerkiksi toimitusvarmuus tai pakkaustäsmällisyys. Seurattavista asioista raportoidaan esihenkilölle. Päivittäinen
palaveri on kanava työntekijöille nostaa esiin tekemiään huomioita, mahdollisia haasteita tai onnistumisia.”
- Mikko Heinilä, päivittäisjohtamisprojektin vetäjä
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5S KÄYTTÖÖN KAIKISSA YKSIKÖISSÄMME

411

CASE: 5S on lean-johtamisen työkalu, jonka käytön tavoitteena on
tehostaa työpisteen toimintaa ja parantaa sekä työturvallisuutta että
työtyytyväisyyttä. Huomioimalla pienetkin yksittäiset asiat, kuten työvälineiden optimoitu sijainti työpisteellä tai turhien työvälineiden poistaminen työpisteeltä, parannetaan työpisteen ergonomiaa ja työn turvallista
suorittamista. Työnteko helpottuu, kun työtilat ovat siistit, tehokkaat ja
turvalliset.

SUORITETTUA
5S-AUDITOINTIA

5S-menetelmä otettiin käyttöön kaikissa yksiköissämme viime vuoden
aikana. Jokaisessa yksikössä on nimetty vastuuhenkilö, joka yhdessä
5S-projektin vetäjän kanssa laati toimintasuunnitelman oman yksikkönsä
siisteyden ja järjestyksen parantamiseksi. Yksiköiden avainhenkilöt otettiin aktiivisesti mukaan suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.

CASE: Sähköinen raportointijärjestelmä tuo nopeutta ja helppoutta päivittäiseen raportointiin

SO

RT
E

SYSTEMA
TIS
OIN

Kannustamme työtekijöitämme aktiivisuuteen ilmoitusten
merkitsemisessä ja haluamme tehdä ilmoitusten jättämisen
mahdollisimman helpoksi. Ilmoituksen uuteen järjestelmään
voi myös tehdä intranetin kautta ulkoisella linkillä tai vaihtoehtoisesti QR-koodilla, joita on sijoitettu tuotanto- ja varastotiloihin helpottamaan ja nopeuttamaan kirjauksen tekemistä.
Panostus prosessin helppouteen ja moderniin ilmoitusjärjestelmään on tuottanut jo lyhyellä aikavälillä tulosta: kirjauksien
määrä nousi käyttöönoton myötä 84,5 prosenttia huomioiden
kaikki kategoriat.

UR
SE

A
AN T

SIIVOUS

Yksi 5S implementoinnissa mittava kokonaisuus oli viime vuoden aikana
toteutettu ”Shape up”-projekti, jonka tavoitteena oli yksiköiden lähtötilannekartoituksen jälkeen varmistaa ja yhdenmukaistaa 5S-arviointitaso,
tuoda 5S-toimintamalliin yhtenäisyyttä ja jakaa yksiköiden kesken hyväksi
havaittuja käytäntöjä sekä käytäntöjä.

RDISOINTI
NDA
STA
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Otimme elokuun 2021 alussa käyttöön uuden sähköisen
raportointijärjestelmän, jonne turvallisuushavainnot, laatu- ja
ympäristöpoikkeamat, työtapaturmat, jatkuvan parantamisen
ideat ja aloitteet voidaan kirjata mobiilisti. Järjestelmä kulkee
koko työpäivän ajan työntekijöiden mukana, jolloin idean voi
kirjata milloin vain työpäivän aikana.

TI

Työntekijöiden kouluttaminen oli merkittävässä osassa 5S:n käyttöönottoa. Menetelmä itsessään on ideologia, joka täytyy omaksua osaksi
jokapäiväistä työtä ja ymmärtää sen merkitys omassa työssä.
5S-menetelmään kuuluvat säännölliset auditoinnit, joiden avulla seuraamme tavoitteiden toteutumista. Yksiköissämme tehdään kuukausittain auditointeja, jossa poikkeamat kirjataan ylös ja tehdään vaadittavat
toimenpiteet asian korjaamiseksi.
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS
Yhdenvertaisesta kohtelusta ja tasa-arvon toteutumisesta vastaavat
yrityksen johto, HR, esihenkilöt ja työsuojeluorganisaatio. Huolehdimme monin tavoin henkilökuntamme tasa-arvoisesta kohtelusta. Kaikilla
työntekijöillämme on yhtäläiset mahdollisuudet tehdä valintoja, kehittyä
työssään ja tulla palkituksi omana itsenään. Edistämme työntekijöiden
sijoittumista eri työtehtäviin ja huolehdimme, että työntekijöillämme
on yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Kehitämme työoloja
sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille ja kiinnitämme huomiota työelämän
ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tasa-arvoisesti esimerkiksi työjärjestelyin.
•

Lainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattaminen tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yrityskulttuurin pohjana

•

Aidosti yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen työyhteisön rakentaminen

•

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja
toimenpiteet ohjaavat yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvon toteutumiseen

•

Nollatoleranssi häirintään ja kaikenlaiseen syrjintään

•

Palkkatasa-arvon edistäminen ja toteuttaminen
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Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta on tärkein voimavaramme. Ilman osaavaa henkilökuntaa ei ole menestyvää HUBia. Työtyytyväisyydellä ja työhyvinvoinnilla on ansaitusti paikka strategisessa tekemisessämme. Digitalisaatio, teknologian kehittyminen ja uusien järjestelmien
käyttöönotto asettavat vaatimuksia työn johtamiselle ja työntekijöiden
kouluttamiselle. Työnantajan on varmistettava, että työntekijät osaavat
käyttää uusia työvälineitä asianmukaisesti.
•

Kannustamme työntekijöitämme oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen

•

Tapauskohtaisesti on mahdollista kouluttautua oppisopimuksella

•

Teemme vuosittain osaamisen kartoitusta kehitys- ja tavoitekeskustelujen myötä

•

Seuraamme työntekijöidemme osaamista esimerkiksi osaamismatriiseilla

Työntekijöillemme järjestetään säännöllisesti työtehtäviin ja työturvallisuuteen liittyviä perehdytyksiä ja koulutuksia. Näitä ovat muun muassa
työsuojelun peruskurssit, tulityökurssit, ensiapukoulutukset ja muut
toimintaympäristöön liittyvät peruskoulutukset, jotka ovat moniin työtehtäviin liittyviä pakollisia koulutuksia.

ENSIAPUKOULUTUKSIA,
TULITYÖKORTTIKOULUTUKSIA,
TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUKSIA
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Työntekijöiden huomioiminen ja palkitseminen
Käytössämme on useita erilaisia palkitsemistapoja niin konserni kuin
yksikkötasolla. Työntekijöiden tulospalkkaus pitää sisällään muun muassa
laatuun ja työturvallisuuteen liittyviä tavoitteita. Jatkuvaan parantamiseen
liittyvistä ideoista työntekijöitä palkitaan kuukausittain. Merkittävimmät
kehitysideat kirjataan aloitteiksi, jotka käsitellään aloitetoimikunnassa.
Aloitepalkkioita jaamme säännöllisesti.
Palkitsemme vuosittain neljä työssään erinomaiseen suoritukseen yltänyttä Vuoden Hubilaista. Heidät valitaan kategorioissa sisukkuus, aloitteellisuus, tasonnostaja sekä positiivisuus.

”Vinkkaa henkilöstä, joka ansaitsee kuukauden hubilainen tunnustuksen. Kenellä on esimerkillinen asenne,
kuka luo tiimihenkeä, kuka on osoittanut nopeaa uusien
asioiden omaksumista? Kuka on osoittanut suurta venymistä ja sinnikkyyttä? Ken on tsempannut tai motivoinut keskellä kiirettä?”

VUODEN 2021 AIKANA
ENNÄTIMME PALKITSEMAAN

Kuukauden hubilainen
Viime vuonna lanseerasimme Kuukauden hubilaisen -palkitsemisen.
Haluamme huomioida joka kuukausi työkavereita inspiroivan innostajan ja
mallikkaasti töitä tehneen työntekijän. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ilmiantaa hyvä työkaveri vapaavalintaisilla perusteilla.

NELJÄ

KUUKAUDEN HUBILAISTA.

HYVINVOIVA YHTEISÖ

” Positiivinen, ahkera ja noheva. Loistava tsemppari,
joka jaksaa tilanteesta riippumatta antaa kaikkensa
työlle.”
”Idearikas henkilö, joka jo ensimmäisestä päivästä
lähtien on osoittanut hyvää kehityskykyä ja erinomaista
joustavuutta. Hän tulee töihin aina pieni hymy päällä ja
hommat tehdään säntillisesti kuntoon”
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Hyväntekeväisyys on lähellä sydäntämme ja teemme vuosittain lahjoituksen vähintään yhteen hyväntekeväisyyskohteeseen. Vuonna 2021 tuimme joululahjoituksella Baltic Sea
Action Groupia, joka työskentelee Itämeren hyväksi.
Haluamme toimillamme edesauttaa ympäristön ja ilmaston
suojelua, jolloin lahjoitus Joululahja Itämerelle -kampanjaan
oli luonteva valinta. Baltic Sea Action Group kokoaa yhteen
tahot, joita Itämeri tarvitsee: tutkijat, yritykset, viljelijät,
päättäjät, lahjoittajat. Toimijat yhdessä edistävät hiiltä sitovaa
maanviljelyä, vähentää meriliikenteen ja ruuantuotannon
ravinnekuormitusta ja edesauttaa vedenalaisen monimuotoisuuden suojelua.

Ympäristövastuu

Sosiaalinen vastuullisuus
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Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan erilaisiin vastuullisuuskampanjoihin. Viime vuonna otimme osaa työmatkapyöräilyn Kilometrikisaan. Kerrytimme yhteensä 333 pyöräilypäivää, 6348,6 poljettua kilometriä, 444 säästettyä bensalitraa ja
hiilidioksidin säästöä 1110 kg. Liikunnan ilon ja työhyvinvoinnin
lisäksi keräsimme kilometrikisan kautta varoja Suomen punaiselle
ristille. Lahjoitamme jokaisesta poljetusta 25 kilometristä euron
ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

LAHJOITAMME
JOKAISESTA POLJETUSTA

25 km
EURON

ILMASTONMUUTOKSEN
VASTAISEEN TYÖHÖN.
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KESÄTÖITÄ, TYÖHARJOITTELUJA
JA TYÖKOKEILUJA
Eri yksiköissämme on työskennellyt työharjoittelijoita ja työkokeilijoita
eri mittaisissa työskentelyjaksoissa. Harjoittelujaksojen kestot vaihtelevat
muutamasta päivästä muutaman kuukauden mittaisiin jaksoihin.
Esimerkiksi yhdessä sisälogistiikan yksikössämme oli viime vuoden aikana
yli kymmenen työharjoittelijaa ja työkokeilijaa, joiden työtehtävät olivat
varastointiin liittyviä tehtäviä, kuten tuotteiden keräilyä, vastaanottoa ja
hyllytystä. Työkokeilijat voivat olla esimerkiksi työkuntoutujia, pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria työttömiä työnhakijoita. He tulevat työkokeiluun eri
syistä ja kokeilun tarkoituksena on yhdessä selvittää heidän työkykynsä ja
saada heidät takaisin työmarkkinoille. Aiempina vuosina muutamia työkokeilijoita on työllistynyt HUB:lle kokeilun kautta.
Kesätöitä tarjoamme mahdollisuuksien mukaan eri yksiköissä. Esimerkiksi
Vimpelin logistiikkakeskus tarjosi viime vuonna vauhdikkaan kesän kahdelletoista kesätyöntekijälle. Kaikki kesätyöntekijät perehdytettiin työtehtäviin ja kesätyöntekijöiltä ei välttämättä vaadita aiempaa kokemusta
logistiikka-alalta. Kesätyöntekijät pääsevät koulutuksen jälkeen tositoimiin
samoihin työtehtäviin vakituisten työntekijöiden kanssa. Emmi ja Janika
olivat Vimpelissä kesätöissä jo toista kesää peräkkäin.

VIMPELIN LOGISTIIKKAKESKUS TARJOSI
VIIME VUONNA VAUHDIKKAAN KESÄN
KAHDELLETOISTA
KESÄTYÖNTEKIJÄLLE.
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EMMI
”Kesätöistä saa arvokasta työkokemusta jatkoa ajatellen. Logistiikka-alan
osaaminen on karttunut töitä tehden. Kesätyö on ollut hyvällä tavalla haastavaa, koska emme olleet alalla aiemmin. Opimme todella paljon uutta.”
- Emmi, kesätyöntekijä Vimpelin logistiikkakeskuksessa 2021
”Kesätöiden aloittamisessa koulutus on tärkeintä, jotta osaa tehdä työtehtävät oikein. Minulla ei ollut kokemusta logistiikka-alasta entuudestaan ja
esimerkiksi trukilla ajaminen jännitti alkuun, mutta senkin oppi tosi nopeasti.
Päivät kuluvatkin ”pinkkarilla” ajellen. Se on hauskaa.”

JANIKA

- Janika, kesätyöntekijä Vimpelin logistiikkakeskuksessa 2021
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