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Sisällysluettelo Lasinjalostuksen 
edelläkävijä
Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa 
tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja 
energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. 
Ympäristötietoisuuden lisääntyessä energia
tehokkaampien ja ympäristön kannalta kestä
vämpien lasiratkaisujen kysyntä kasvaa.  
Glastonin teknologialla jalostetut energia
tehokkaat kaksin tai kolminkertaiset eristys
lasiyksiköt sekä pinnoitetut, matalaemissiiviset 
lasit vastaavat rakennusten energiansäästö
tarpeisiin. Rakennusten turvallisuuteen kiin
nitetään yhä enemmän huomiota, ja lasitus
ratkaisujen osalta tämä tarkoittaa karkaistun  
ja laminoidun lasin lisääntyvää käyttöä.  
Karkaisu, laminointi ja eristyslasiprosessit 
ovat Glastonin ydinosaamista ja näissä tarjo
amme edistyksellisintä teknologiaa.  

Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu heijastuu vahvas

ti myös lasialaan, mikä on johtanut nopeaan kehitykseen 

älylasin, erittäin ohuen lasin sekä aurinkoenergiaratkaisuissa 

käytettävän lasin osalta. Alan innovatiivisena teknologiajohta

jana olemme vahvasti mukana tässä kehityksessä, ja tuomme 

jatkuvasti markkinoille entistä edistyksellisempää teknolo

giaa vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Merkittävä yrityskauppa
Vuonna 2019 Glastonin toiminnan laajuus muuttui merkittä

västi kun yhtiö strategiansa mukaisesti vahvisti asemaansa 

johtavana lasinjalostusmarkkinoiden toimijana ostamalla 

saksalaissveitsiläisen Bystronic glassin.  Kaupan myötä 

Glastonin tarjonta laajeni lämpökäsittelyteknologioiden ja 

palvelujen tarjonnasta eristyslasiteknologioihin arkkitehtuu



Glaston        Yritysvastuuraportti 2019         3

rimarkkinoilla sekä esikäsittelyyn ajoneuvo 

ja näyttöteollisuuden markkinoilla.

Glastonilla on tuotantoa Suomessa, Sveit

sissä, Saksassa ja Kiinassa sekä myynti ja 

huoltopisteitä yhdessätoista maassa. Näistä 

Glaston palvelee asiakkaitaan, jotka toimivat 

yli sadassa eri maassa.

Glastonin Suomen ja Kiinan tehtailla 

tehdään koneiden kokoonpanoa, Sveitsissä 

ja Saksassa koneiden valmistusta. Glastonin 

ostoista noin 75 % tulee EMEAalueelta, 

15 % Aasiasta ja 10 % Amerikasta. Keskei

simmät, koneiden valmistukseen liittyvät, 

ostettavat materiaalit ovat esimerkiksi teräs

rakenteet, sähkö ja automaatiokomponen

tit, sähkökeskukset ja prosessipuhaltimet. 

Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankin

takäytäntöihin. Eettisten toimintaohjeidensa 

mukaisesti Glaston toimii oikeudenmukai

sesti toimittajiaan, palveluntarjoajiaan ja 

alihankkijoitaan kohtaan. Glaston edellyttää 

yhtiön toimintaohjeissa määritettyjen peri

aatteiden kunnioittamista toimittajiltaan.

Jatkuvaa vuoropuhelua
Glastonin tavoitteena on olla vastuullinen ja 

luotettava kumppani sidosryhmilleen. Merkit

tävimpiä sidosryhmiä ovat nykyiset ja poten

tiaaliset asiakkaat, nykyiset ja potentiaaliset 

työntekijät, osakkeenomistajat ja sijoittajat, 

toimittajat ja alihankkijat, tiedotusvälineet, 

viranomaiset ja paikallisyhteisöt sekä tutki

muslaitokset, korkeakoulut ja ammattikoulut. 

Glaston käy jatkuvaa vuoropuhelua sidosryh

miensä kanssa ajankohtaisista teemoista. 

Glaston Oyj Abp:n osake (GLA1V) on 

noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. 

Vuoden 2019 päättyessä Glastonilla oli 7 112 

osakkeenomistajaa. Vuoden lopussa yhtiön 

suurimmat omistajat olivat AC Invest Eight 

B.V. (26,39 %), Hymy Lahtinen Oy (12,22 %), 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 

(7,50 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen (7,31 %) ja OPSuomi Pienyhtiöt 

sijoitusrahasto (6,07 %).

Yritysvastuun johtaminen
Glaston on sitoutunut harjoittamaan vastuul

lista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimin

taa. Glastonin päivittäistä työtä ohjaa eettinen 

toimintaohje, Code of Conduct sekä Glastonin 

muut konsernitason politiikan että paikalli

set ohjeet. Yritysvastuusta ja sen hallinnasta 

vastaavat Glastonin toimitusjohtaja sekä 

yhtiön johtoryhmä, ja he raportoivat aiheesta 

hallitukselle. Tietoa hallituksen jäsenistä ja 

johtoryhmästä löytyy Glastonin internet sivuilta 

www.glaston.net/fi/hallinnointi. 

Glastonissa viestintä ja markkinointi

yksikkö koordinoi vastuullisuuteen liittyvät 

toimenpiteet ja vastuullisuusviestinnän. 

Tavoitteena on, että vuoden 2020 aikana 

muodostetaan vastuullisuustyöryhmä, johon 

kuuluu eri funktioiden asiantuntijoita, jotka 

edistävät Glastonin vastuullisuusagendan 

toimenpiteitä omissa organisaatioissaan.

Avainluvut 2019

Esitetyt luvut ovat pro forma lukuja

Glastonsegmentti

Bystronic glass segmentti

Glastonsegmentti

Bystronic glass segmentti

201,8

99,9 216,7

11,5

204,6

79,5 184,6

12,12019

2019

2018

2018

116,0

100,7101,1

88,6

LIIKEVAIHTO, MEUR

TILAUSKANTA, MEUR

VERTAILUKELPOINEN EBITA, MEUR

SAADUT TILAUKSET, MEUR

HENKILÖSTÖ  
MARKKINA-ALUEITTAIN

HENKILÖSTÖN  
IKÄJAKAUMA

<20  ........... 1 %

20–29 ...... 12 %

30–39 ...... 25 %

40–49 ...... 24 %

50–59 ...... 28 %

>60 .......... 11 %

EMEA ...... 70 %

Aasia ...... 22 %

Amerikat .. 8 %

Raportin kattavuus
Tässä raportissa kuvataan Glastonkonsernin toimintaa vuonna 2019. Raportissa keskitytään  

olennaisten asioiden raportoimiseen, jotka pohjautuvat syksyllä 2019 tehtyyn olennaisuusanalyysiin. 

Raportti kattaa koko konsernin, ja se on siten huomattavasti laajempi kuin edellisvuoden raportti, 

jossa pääpaino oli Suomen toiminnoissa.

2019

2019

2018

2018

10,51,6

3,97,6

http://www.glaston.net/fi/hallinnointi
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V
uosi 2019 oli Glastonille histo

riallinen vuosi, yhtiön historian 

suurimman, Bystronic glass 

yrityskaupan myötä. Yhtiön koko 

yli kaksinkertaistui henkilöstömäärällä mi

tattuna, ja yhtiön tuoteportfolio laajeni sekä 

eristyslasiteknologiaan että ajoneuvoteolli

suuden esikäsittelyteknologiaan. Yrityskaup

pa tukee tavoitettamme vahvistaa edelleen 

asemaamme lasinjalostuksen arvoketjussa. 

Yrityskaupan myötä meille muodostuu asiak

kaita hyödyttävä ainutlaatuinen ja lisäarvoa 

tuottava tuotetarjoama. Lisäksi yrityskauppa 

antaa meille erinomaiset mahdollisuudet 

uusien laitteiden ristiinmyynnille, palvelujen 

tarjoamiselle suoraan yhdeltä toimittajalta 

sekä integroitujen tuotantolinjojen yhteiselle 

kehittämiselle. Bystronic glass yrityskauppa 

otettiin hyvin vastaan asiakaspiirissämme, 

ja meillä on ollut menestystä tuotteidemme 

ristiinmyynnissä. Bystronic glassin integroin

Historiallinen 
vuosi

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

ti Glastoniin on jatkunut hyvin, ja olemme 

onnistuneet yhdistämään toimintojamme 

odotettua nopeammin.

Keväällä päivitimme strategiaamme
Keväällä päivitimme strategiamme vastaa

maan yhtiön laajennettua toimintaa. Stra

tegian perusta säilyy ennallaan: jatkamme 

kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme 

ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic 

glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistämi

nen sekä Bystronic glassin tuoman osaami

sen hyödyntäminen liiketoiminnassamme 

luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet 

kehittää  kone ja huoltotarjontaamme 

entistä vahvemmaksi ja tavoitella uusia kas

vumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoiminta

mallin käyttöönotto tukee meitä strategisten 

tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja 

Bystronic glassin yhdistämisen synergiapo

tentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti. 

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: 

Glaston on alan innovatiivinen teknologiajoh

taja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnian

himoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet.

Yhtiön liikevaihto ja kannattavuus  
kehittyivät odotuksien mukaisesti 
Vuonna 2019 markkinat olivat kaksijakoiset. 

Talouden epävarmuus jatkui läpi vuoden ja 

tämä heijastui myös lasinjalostusasiakkai

den investointihalukkuuteen. Lämpökäsit

telykoneiden markkinaaktiviteetti, varsin

kin EMEAalueella, jatkui vaimeana koko 

vuoden. Energiatehokkuus ja tarve parantaa 

rakennuksien energiataloutta tukee eristys

lasien kysyntää ja eristyslasikoneiden, niiden 

huoltopalvelujen sekä varaosien kysyntä jat

kui hyvänä läpi vuoden. Myös lämpökäsittely
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koneiden huoltopalvelujen kysyntä oli hyvää. 

Markkina ja muista haasteista huolimatta, 

pro forma liikevaihtomme säilyi edellis

vuoden tasolla, ja samalla vertailukelpoinen 

(pro forma) EBITA parani odotuksiemme 

mukaisesti.

Ilmastonmuutos ja tarve energia
tehokkaille ratkaisuille luovat  
mahdollisuuksia yhtiölle 
Ilmastonmuutos on yksi, myös Glastoniin, 

vaikuttavista megatrendeistä ja kattavan 

teknologiatarjonnan myötä meillä on entistä 

paremmat mahdollisuudet vastata globaalei

hin ympäristöhaasteisiin. Rakennusten ener

giatehokkuuden parantaminen on yksi yhtiön 

liiketoiminnan ajureista, jota tukee vahvasti 

eristyslasikoneiden kysyntää sekä USA:ssa 

että Euroopassa. Meillä on vahva asema 

markkinoilla, ja varsinkin Bystronic glassin 

TPS® (Thermo Plastic Spacer) teknologia 

tukee energiatehokkuustavoitteita. Lisäksi 

ympäristötietoisuuden lisääntyessä aurinko

energian ja älylasin suosio ovat kasvussa. 

Aurinkopaneelien ja kennojen lisäksi uusia 

tulevaisuuden sovelluksia voi olla julkisivuun 

tai ikkunaan integroitu aurinkopaneeli, joka 

tuottaa rakennuksen energian. Älylasisovel

luksissa muun muassa valon tai lämpötilan 

vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat 

rakennusten energiatehokkuutta. Tässä ke

hityksessä Glaston on vahvasti mukana tar

joamalla Emerging Technologies yksikkönsä 

kautta konsultointi ja suunnittelupalveluja 

älylasi ja energialasiikkunoiden tuotan

toon, sekä aurinkoenergiasovelluksiin. 

Haluan kiittää henkilöstöämme läpi 

vuoden kestäneesta panoksestanne. Vuosi on 

ollut muutoksen vuosi ja henkilöstömme on 

ottanut tämän hyvin vastaan ja panostanut 

menestyksemme eteen. Haluan myös kiittää 

asiakkaitamme luottamuksesta, ja yrityskau

pan hyvästä vastaanotosta. Haluan samalla 

kiittää osakkeenomistajiamme luottamuk

sestanne vuonna 2019. 

Glastonin juhlavuosi 2020 – kehitys jatkuu 
Vuosi 2020 on yhtiölle yhtä lailla merkittävä, 

sillä vietämme tänä vuonna 150vuotisjuhla

vuottamme. Jatkamme myös liiketoimintam

me kehittämistä asiakkaidemme eduksi pa

nostamalla vahvasti innovointiin ja kestävään 

kehitykseen, parantaen samalla operatiivista 

tuloksentekokykyämme.

Arto Metsänen
Toimitusjohtaja

Glastonin päämääränä on 
rakentaa parempaa tulevaisuutta 
turvallisempien, älykkäämpien 
ja energiatehokkaampien 
lasiratkaisujen avulla. 

Gl
as

to
n 

pu
rp

os
e Ikkunoissa 

energian
säästö 

potentiaalia

37 %
pienemmät 

CO2päästöt  

energia 

tehokkaiden  

lasiratkaisujen 

ansiosta

Lähde: Glass For Europe
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Kaupungistuminen on yksi maailman 

voimakkaimmista muutosvoimista. YK on 

arvioinut, että vuoteen 2050 mennessä lähes 

70 % maailman väestöstä asuu kaupungeis

sa. Samaan aikaan kaupungeista tulee yhä 

suurempia ja tiiviimmin asuttuja, ja erityises

ti kehittyviin maihin syntyy yli 10 miljoonan 

asukkaan megakaupunkeja. Kaupungistumi

sen myötä tarve uudisrakentamiselle kasvaa 

ja lisäksi olemassa olevaa rakennuskantaa 

kehitetään, mikä lisää lasin kysyntää.

Lasin käyttö rakennuksissa on selvästi 

lisääntynyt, sillä oikein suunnitellulla lasin 

käytöllä voidaan pienentää rakennuksen 

energiankulutusta, parantaa äänieristystä 

ja samalla lisätä valoisuutta. Myös ihmisten 

mieltymykset lisäävät lasien käyttöä raken

nusmateriaalina. Tämä kehitys tuo kasvavaa 

kysyntää energiansäästölasille, älykkäille 

Glastonin liiketoimintaa 
tukevat megatrendit

eristyslasiyksiköille sekä aurinkoenergia

ratkaisuille.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja 

rakentamiseen liittyvien lakien ja asetuksien 

tiukentuessa rakennusten energiasäästö

vaatimukset kiristyvät. Energiansäästötavoit

teiden saavuttamiseksi hyödynnetään yhä 

enemmän eristys ja energiansäästölaseja, ja 

kiristyvien turvamääräysten johdosta käyte

tään enemmän turvalaseja. Lisäksi raken

nuksiin kehitetään erilaisia älylasisovelluksia, 

jotka muun muassa parantavat rakennusten 

energiatehokkuutta. Myös aurinkoenergian 

hyödyntäminen rakennuksissa lisääntyy, jol

loin aurinkokennoihin tarvittavan lasin kysyntä 

kasvaa. Yleisesti ottaen lasin koko, pinnoi

te ja taivutettavuusvaatimukset kasvavat ja 

pitkälle jalostetun lasin tarve kasvaa.

Myös autoteollisuudessa vaatimukset 

lasien ominaisuuksista kasvavat jatkuvasti.  

Ajoneuvoissa lasin suhteellinen osuus on 

kasvussa, ja erityisesti isot, panoraamatuuli

lasit tekevät tuloaan markkinoille.

Headup tuulilasinäytöt ja interaktiiviset 

tuulilasit tuovat uusia mahdollisuuksia lasin

jalostukselle. Lasin osuuden kasvaessa lasin 

painoa halutaan kuitenkin minimoida, jolloin 

lasin ohuus on keskeisessä asemassa. Tämä 

kehitys tuo kasvavaa lasin kysyntää ajoneuvo 

ja näyttölasiteollisuudessa.

Glastonin kehitykseen vaikuttavat erityisesti  
seuraavat megatrendit:

• Kaupungistuminen

• Turvallisuus

• Energiatehokkuus ja ympäristötietoisuus

• Ajoneuvoteollisuuden trendit
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Glaston selvitti vuonna  
2019 vastuullisuutensa 
olennaisimmat näkökohdat 
yhdessä yhtiön keskeisten 
ulkoisten sidosryhmien ja 
oman henkilöstön kanssa. 
Tämän perusteella tunnistet
tiin vastuullisuuden olennai
set näkökohdat, jossa tär
keimmiksi teemoiksi nousivat 
vastuullinen oma toiminta 
(henkilöstö, ympäristö,  
vastuullinen liiketoiminta), 
vastuullinen hankinta,  
vastuullinen kumppani ja 
vastuullinen yhteiskun
nan jäsen. Yhtiön johto
ryhmä hyväksyi Glastonin 
vastuullisuus agendan  
joulukuussa 2019.

Glastonin olennaiset vastuullisuusnäkökohdat

Henkilöstö
• Terveys & turvallisuus ja riskien ennaltaehkäisy 

• Osaaminen ja ammattitaito, kehitys ja koulutus

• Tasaarvo, syrjinnän ja häirinnän vastaiset toimenpiteet

• Korruption vastaisen työn ja reilun kilpailun käytännöt

• Vastuullinen myynti

Ympäristö
• Ilmastovaikutukset ja skenaariot

• Tiukentuvan päästöregulaation tuomat  

mahdollisuudet ja riskit 

Vastuullinen liiketoiminta
• Taloudellinen vastuu kilpailukyvyn ja  

kannattavuuden turvaamiseksi

Asiakas
• Käyttäjäkokemus ja asiakastyytyväisyys

Tuotteet & Palvelut
• Koneiden laatu, luotettavuus ja pitkäikäisyys,  

elinkaaren hallinta

• Koneen turvallinen käyttö sekä käyttökoulutus  

asiakkaille 

• Tietoturva 

• Koneiden ja palvelujen energia / materiaali 

tehokkuus ja kestävyys

• Lopputuotteen laatu, turvallisuus ja  

kierrätettävyys

Vastuullinen hankinta Vastuullinen yrityskansalainen

Toimittajat
• Toimittajavaatimukset, arvioinnit ja auditointi 

• Ihmisoikeudet ja työturvallisuus hankintaketjussa

• Korruption vastaisuus hankintaketjussa ja ostoissa

Kestävä huominen
• Epäsuorat vaikutukset liittyen energiatehok

kaisiin kaupunkeihin ja yhteiskuntiin

• Epäsuorat energia ja päästövähennykset

• Epäsuorat materiaalisäästöt

• Kestävät lopputuoteratkaisut

• Toimialan kehittäminen, tutkimusyhteistyö

Vastuullinen oma toiminta Vastuullinen kumppani



Glaston        Yritysvastuuraportti 2019         8

Osa vastuullisuusagendan aiheista ovat vielä 

kehitysvaiheessa ja tavoitteena on, että niistä 

raportoidaan kattavammin seuraavissa ra

porteissa. Vastuullisuuden tärkeimmät mit

tarit on tunnistettu ja niiden tavoite asetantaa 

kehitetään vuonna 2020.

Aihe Mittari Tavoite Aikataulu

Vastuullinen 
liiketoiminta

Eettisen toimintaohjeen  

(Code of Conduct) 

kouluttaminen 

henkilöstölle

Koulutuksen 

kattavuus 100 %

Jatkuva

Turvallinen 
työpaikka

Tapaturmien määrä Ei tapaturmia Jatkuva

Ilmoitukset 

työpaikkahäirinnästä

Ei ilmoituksia Jatkuva

Vaikutukset 
ympäristöön

Energiankulutus 

tuotantoyksiköissä

Pienenevä  

energiankulutus, %

Lähtötason 

selvittäminen ja 

säästötavoitteen 

numeerinen 

asettaminen 2020

Lasinjalostuskoneiden 

energiatehokkuus

Lastausaste ja 

tuottavuus + 10 %

2030 mennessä

Vastuullinen 
hankinta

Vastuullinen hankinta 

koulutus

Koulutuksen 

kattavuus 100 %

Jatkuva

Vastuullinen 
kumppani

Toimialan paras 

asiakaskokemus

Asiakastyytyväisyys

mittaus

Tavoitteen asetanta 

2020, jatkuva

Vastuullisuus Glastonissa 2020
Vuonna 2020 vastuullisuustyön kehittäminen 

jatkuu vastuullisuusagendan jalkauttami

sella. Glaston perustaa vastuullisuustyö

ryhmän ja luo vastuullisuustyölleen koko 

yhtiön laajuiset yhdenmukaiset prosessit ja 

työkalut. Vastuullisuusagendan mukaisista 

teemoista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä 

ja niiden etenemisestä tullaan säännöllisesti 

jakamaan tietoa yhtiön viestintäkanavissa.



Glaston        Yritysvastuuraportti 2019         9

Glastonin 
 vastuullisuusteema

YK:n kestävän  
kehityksen tavoitteet Toteutuminen Glastonilla

Vastuullinen toiminta Tavoite 3:
Taata terveellinen elämä ja 

hyvinvointi kaiken ikäisille

Tavoite 4:
Taata kaikille avoin, tasa

arvoinen ja laadukas 

koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet

⋅ työterveyshuolto kaikissa toimintamaissa paikallisten tarpeiden ja 

vaatimusten mukaisesti

⋅ terveysriskien minimointi: mm. Suomessa tehostetut terveys

tarkastukset yli 50vuotiaille, harrastusvuorot ja liikuntaedut

⋅ eSkills verkkooppimisjärjestelmä koko henkilöstölle

⋅ kesätyö, päättötyö ja harjoittelupaikkoja nuorille

Vastuullinen  
yhteiskunnan jäsen

Tavoite 7:
Varmistaa edullinen, luotettava, 

kestävä ja uudenaikainen 

energia kaikille

Tavoite 11:
Taata turvalliset ja 

kestävät kaupungit sekä 

asuinyhdyskunnat

⋅ kaupunkien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen uudella 

lasiteknologialla, kuten esimerkiksi älylaseilla

⋅ Emerging Technologies yksikkö, joka tarjoaa konsultointi ja 

suunnittelupalveluja älylasi ja energialasiikkunoiden tuotantoon 

sekä aurinkoenergiasovelluksiin

⋅ GlastonAir™ ilmankannatusteknologia lasin karkaisuun vastaa 

aurinkopaneelien ja kennojen lasin tarpeisiin

⋅ resurssitehokkuuden ja puhtaiden sekä ympäristöystävällisten 

teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönoton mahdollistaminen

⋅ osallistuminen yhteiskunnan kehittämiseen maksamalla veroja, 

palkkoja ja osinkoja

Vastuullinen kumppani Tavoite 9:
Rakentaa kestävää 

infrastruktuuria sekä edistää 

kestävää teollisuutta ja 

innovaatioita

Tavoite 12:
Varmistaa kulutus ja 

tuotantotapojen kestävyys

⋅ energian ja materiaalin tehokasta käyttöä sekä materiaalihukan/

jätteen ehkäisyä

⋅ ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 14001 

ympäristöhallintajärjestelmä

⋅ lasinjalostuskoneiden energiatehokkuus tuotekehityksen 

keskiössä, pitkä elinkaari, korkea käyttöaste ja reaaliaikainen 

laadunvalvontajärjestelmä iLooK

⋅ ennakoiva ja säännöllinen huoltotyö hyödyntämällä pilvipalveluita ja 

IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia

Glaston tukee YK:n kestä
vän kehityksen tavoitteita 
(Sustainable Development 
Goals, SDG), jotka ohjaavat 
jäsenmaiden, yritysten ja 
muiden organisaatioiden 
kestävän kehityksen toimen
piteitä vuoteen 2030 asti. 
Olemme tunnistaneet kuusi 
tavoitetta, jotka kumpuavat 
strategiastamme ja ovat kan
naltamme olennaisimmat. 
Nämä antavat työllemme 
laajemman viitekehyksen, ja 
tuemme näiden tavoitteiden 
toteutumista omassa toimin
nassamme.

YK:n  kestävän kehityksen  tavoitteet
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Vastuullinen työnantaja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

on Glastonin menestymisen perusta. Glaston huoleh

tii henkilöstön ammattitaidon jatkuvasta kehittämi

sestä, ja tarjoaa henkilöstölleen innostavan työympä

ristön, jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä. 

Yhtiö noudattaa toimintaperiaatteidensa mukaisesti 

tasaarvoa ja monimuotoisuutta.

Vuonna 2019 Glastonin henkilöstö kasvoi 121 % 

ja vuoden päättyessä glastonilaisia oli 790 (357). 

Kasvu johtui erityisesti huhtikuussa 2019 solmitusta 

Bystronic glass yrityskaupasta. Vuoden päättyessä 

Glastonilla oli toimintaa 11 maassa, joista henkilös

tömäärällä mitattuna kolme suurinta olivat Saksa, 

Suomi ja Kiina.

Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on pientä ja 

valtaosa työsuhteista ovat vakituisia.

Glastonin koko henkilöstöstä 83 % oli miehiä ja  

17 % naisia. Glastonin johtoryhmän jäsenistä 20 %  

oli naisia vuoden päättyessä.

Kohti yhteistä yrityskulttuuria
Bystronic glass kaupan myötä Glastonin henkilöstö

määrä yli kaksinkertaistui. Bystronic glassin inte

grointi Glastoniin käynnistyi vauhdilla. Toimintoja on 

yhdistetty tehokkaasti, ja vuonna 2019 muun muassa 

yhdistettiin myynti ja huoltopisteitä, poistettiin pääl

lekkäisiä toimintoja, aloitettiin erilaisten IT ja asia

kashallintajärjestelmien yhdistäminen sekä luotiin 

pohja yhteiselle digitaaliselle tuotealustalle. Toiminto

jen yhdistämiset ei johtanut suuriin irtisanomisiin.

Yhteisen yrityskulttuurin ja identiteetin luonti vaatii 

pitkäjänteistä työtä. Glastonin arvot uudistettiin touko

kuussa. Koulutuksien ja viestinnän keinoin yhtiössä 

on jaettu tietoa sekä Glastonin että Bystronic glassin 

tuotteista, liiketoimintaperiaatteista ja toimintata

voista. Lisäksi yhteiset toimipisteet muun muassa 

IsossaBritanniassa, Singaporessa ja Venäjällä on 

edistänyt yhteistyötä. Myynti, huolto ja tuotantohen

kilöstölle on järjestetty kattavasti tuotekoulutusta.

Vuonna 2020 henkilöstöhallinnon käyttämien tieto

hallintajärjestelmien integrointi etenee. 

Osaamisen kehittäminen
Glastonissa henkilöstön koulutukset järjestetään 

pääosin sisäisesti ja paikallisten tarpeiden mukaisesti. 

Vuonna 2019 koulutuksien painopistealueena oli  

Bystronic glass yrityskaupan johdosta erityisesti 

tuotteiden ristiinmyynti. Toisena painopistealueena 

Menestymisen perustana 
osaava ja innostunut 
henkilöstö

Vastuullinen  
oma toiminta
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KOULUTUSPÄIVÄT 2019

60

82

137

36

180

184

Amerikat

Kiina

Muu EMEA

Sveitsi

Saksa

Suomi

SAIRAUSPOISSAOLOT JA TAPATURMAT 2019

Alue Sairaus poissaolot Tapaturmat

Glaston yhteensä 5 221 22 *)

Työntekijää kohti 7

*) Tapaturmatluku kattaa sekä pois
saoloon johtaneet tapaturmat että 
tapaturmat, jotka eivät ole johtaneet 
poissaoloon. Tyypillisimmät tapaturmat 
ovat käsivammoja, kuten viiltohaavat.

HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2019 

HENKILÖSTÖ MAITTAIN 2019

Alue <30 3049 >50
Suomi 14 % 46 % 40 %
Saksa 18 % 36 % 46 %
Sveitsi 8 % 46 % 46 %
Muu EMEA  76 % 24 %
Amerikat 8 % 58 % 34 %
Kiina 13 % 81 % 6 %

50 100 150 200 250

Suomi

Saksa

Sveitsi

Muu EMEA

Amerikat

Kiina

APAC

Määräaikaisia koko henkilöstästä, %

Suomi 11 %
Saksa 3 %
Sveitsi 0 %
Muu EMEA 0 %
Amerikka 5 %
Kiina 0 %
APAC 0 %

Osaaikaisia koko henkilöstöstä, %

Suomi 4 %
Saksa 11 %
Sveitsi 25 %
Muu EMEA 1 %
Amerikka 5 %
Kiina 0 %
APAC 0 %

MÄÄRÄ- JA OSA-AIKAISET 
TYÖSUHTEET 2019

koulutuksessa olivat erilaiset IT, ohjelmisto 

ja digitalisaatiokoulutukset, joita toteutettiin 

laajalti eri puolilla organisaatiota. Lisäksi 

Suomessa järjestettiin tiimien kehitystyöpajo

ja ja Sveitsissä esimiesvalmennusta.

Yhtiön eSkills verkkooppimisjärjes

telmää laajennettiin syksyllä sekä kohde

ryhmän että sisällön osalta, kattaakseen 

myös Bystronic glassin. eSkills verkko 

oppimisjärjestelmän ansiosta koulutukset 

ovat joustavasti saatavilla verkossa ja koko 

henkilöstömme voi kehittää osaamistaan 

omaehtoisesti. eSkillsjärjestelmässä on 

tarjolla tuote, prosessi ja toimintatapoihin 

liittyvää koulutusta. 

Kehityskeskustelut käydään Glastonissa 

vuosittain ja keskustelun piirissä ovat kaikki 

työntekijät. Kehityskeskusteluissa sovitaan 

yhdessä tavoitteet tulevalle kaudelle ja 

arvioidaan menneen kauden työsuoritusta ja 

edelliselle vuodelle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Erityistä huomiota kiinnite

tään henkilön oman osaamisen kehittämisen 

suunnitteluun. 

Bystronic glassilla on ollut käytössä oma 

kehityskeskustelumallinsa. Vuoden 2020 

aikana on tarkoitus implementoida yhteinen 

kehityskeskustelumalli. 

Työhyvinvointi ja turvallisuus
Huolehdimme monipuolisesti henkilöstöm

me terveydestä, työkyvystä sekä turvallisuu

desta, ja seuraamme aktiivisesti työturval

lisuuden kehittymistä. Tavoitteemme on, 

että yhtäkään työtapaturmaa ei sattuisi. 

Työturvallisuuden jokapäiväisestä johtami

sesta ja kehittämisestä vastaavat yhtiön eri 

yksiköt paikallisen lainsäädännön puitteis

sa. Työturvallisuuskoulututukset pidetään 

ensisijaisesti yhtiön kokoonpano ja tuotan

toyksiköissä. Työturvallisuuskatselmuksia 

pidetään keskimäärin joka kolmas kuukausi, 

joiden pohjalta sovitaan kehitystoimenpiteis

tä. Työturvallisuuskoulutuksia järjestetään 

säännöllisesti kaikissa tuotantoyksiköissä. 

Työturvallisuusasioita käsitellään paikal

lisissa työsuojelutoimikunnissa. Saksassa 

jokainen esimies järjestää vuosittain turvalli

suusharjoituksen alaisilleen. Tyypillisimmät 

tapaturmat ovat käsivammat, kuten esimer

kiksi viiltohaavat.

Yhtiö kannustaa henkilöstöään liikku

maan. Suomessa Glaston tarjoaa hen

kilöstölleen yhteisiä harrastusvuoroja ja 

liikuntaetuja. Saksassa henkilöstöllä on 

mahdollisuus työsuhdepolkupyörään.

Palkitseminen
Pääsääntöisesti koko Glastonin henkilöstö 

on vuosipalkkiojärjestelmän piirissä ja sen 

lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu 

Glaston Way palkinnot. Vuosipalkkio mää

räytyy Glastonin taloudellisen menestymisen 

pohjalta, ja Glaston Way rahapalkinnot 

jaetaan yrityksen arvojen mukaisista strate

gisten tavoitteiden saavuttamista tukevista 

hyvistä työsuorituksista. Vuodesta 2014 

lähtien yhtiössä on ollut käytössä konsernin 

avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen 

kannustinjärjestelmä, joka on sidottu yhtiön 

taloudelliseen menestymiseen.

357

790

HENKILÖSTÖ VUODEN LOPUSSA

2019

2018

0



Glaston        Yritysvastuuraportti 2019         12

Korruptionvastainen työ ja  
vastuullinen myynti 
Glastonilla on omat toimipisteet yhdes

sätoista maassa, ja näistä palvelemme 

asiakkaitamme yli sadassa maassa. Yhtiön 

omaa toimintaa täydentää globaali agentti

verkosto. Glaston tiedostaa, että korruption 

ja vilpin riski on mahdollinen joillakin yhtiön 

toimintaalueilla.

Glastonin toimintaa ohjaa eettinen toi

mintaohjeemme, Code of Conduct, jossa on 

määritelty kuinka yhtiö harjoittaa liiketoimin

taa eettisesti ja vastuullisesti. Vastuullinen 

myynti ja korruptionvastainen toiminta ovat 

Glastonille tärkeitä asioita, ja yhtiö huolehtii 

siitä, että eettisessä toimintaohjeessa kuva

tut periaatteet toteutuvat käytännössä.  

Glaston järjestää säännöllisesti kou

lutusta reiluun liiketoimintaan liittyvistä 

aiheista (lahjonta, eturistiriidat, reilu kilpailu) 

ohjeiden noudattamisen varmistamiseksi. 

Lisäksi koulutusmateriaali on aina saatavilla 

yhtiön intranetissa. Vuonna 2020 Glaston 

päivittää eettistä toimintaohjettaan koskien 

lahjontaa, korruptiota ja rahanpesua, ja se 

koulutetaan koko yhtiön henkilöstölle saman 

vuoden aikana.

Kestävä kehitys  
mahdollisuutena 

Kestävän kehityksen edistämisestä on tullut 

globaali normi. Keskusteluja toimenpiteistä 

ilmastomuutoksen hillitsemiseksi käydään 

myös lasialalla. Glaston näkee kestävän 

kehityksen edistämisen liiketoimintamah

dollisuutena, ja alamme edelläkävijänä yhtiö 

on mukana luomassa oman toimialamme 

vastuullisuuteen liittyviä standardeja ja 

käytäntöjä.

Glastonin asiakassegmenteistä arkki

tehtuuri ja rakennussegmentti on suu

rin. Uudet energiastandardit, tiukentuva 

lainsäädäntö sekä ylikansalliset ohjelmat, 

kuten esimerkiksi EU:n vihreän kehityksen 

ohjelma (Green Deal), ja kampanjat, kuten 

esimerkiksi Renovate Europe, tukevat ympä

ristötietoisempien ja energiatehokkaampien 

ratkaisujen kehittämistä. 

Rakennusten merkitys ilmastomuutok

sen hillitsemisessä on suuri. Esimerkiksi 

EU:n alueella rakennusten osuus energian 

kokonaiskulutuksesta on 40 %*) ja hiilidioksi

dipäästöistä 36 % on peräisin rakennuksista. 

Suurin potentiaali energiankulutuksen pie

Glastonin uudistetut arvot:  
We are committed to our customers,  
We share the passion for glass,  
Together we build the future ja  
We learn from each other.

nentämiseksi on olemassa olevien raken

nusten uudistamisessa. Mikäli esimerkiksi 

EU:ssa rakennusten lasit vaihdettaisiin 

energiatehokkaisiin ikkunayksiköihin vuoteen 

2030 mennessä olisivat rakennusten ener

giankulutus ja hiilidioksidipäästöt noin 30 % 

pienempiä kuin tänään**). 

Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti 

kehittänyt lasityyppejä, joilla voidaan tehok

kaasti säädellä lämmityksen ja viilennyksen 

tarvetta ja siten vähentää energian kulutusta. 

Näistä energiansäästölasi saa lämpösä

teilyn heijastumaan suurelta osin takaisin 

sisälle, kun taas auringonsuojalasi vähentää 

auringonenergian läpäisyä ja pienentää näin 

viilentämisen tarvetta. Lisäksi ikkunoiden 

energiatehokkuutta parantaa entisestään 

kaksin tai kolminkertaiset eristyslasiyksiköt. 

Myös isot lasipinnat mahdollistavat päivän

valon hyödyntämisen rakennuksissa, jolloin 

tarve valaisimille pienenee. 

Glaston osallistuu energiatehokkaampien 

yhteiskuntien rakentamiseen tarjoamalla 

asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita ja 

palveluja, joilla he voivat valmistaa entistä 

energiatehokkaampia ikkunoita ja eristysla

siyksiköitä. Vuonna 2019 Glastonin tarjoama 

laajeni eristyslasiteknologiaan Bystronic 

glassin oston myötä. 

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä aurin

koenergian ja älylasin suosio ovat kasvussa. 

Aurinkopaneelien ja kennojen lisäksi uusia 

tulevaisuuden sovelluksia voi olla julkisivuun 

tai ikkunaan integroitu aurinkopaneeli, joka 

tuottaa rakennuksen energian. Älylasisovel

luksissa muun muassa valon tai lämpötilan 

vaihteluihin reagoivat ikkunat parantavat 

rakennusten energiatehokkuutta. Tässä ke

hityksessä Glaston on vahvasti mukana tar

joamalla Emerging Technologies yksikönsä 

kautta konsultointi ja suunnittelupalveluja 

älylasi ja energialasiikkunoiden tuotan

toon, sekä aurinkoenergiasovelluksiin. 

Vaikutukset ympäristöön 
Glaston pyrkii jatkuvasti pienentämään oman 

toimintansa, koneiden käytöstä asiak

kaan luona aiheutuvia sekä lopputuotteen 

ympäristövaikutuksia. Glastonin omassa 

toiminnassa suurimmat ympäristövaikutuk

set tulevat pääosin energiankulutuksesta, 

jätteistä ja kuljetuksista. Koneiden käytössä 

merkittävin ympäristönäkökulma on konei

den energiankulutus. 

Glaston kehittää tuotteidensa laatua, luo

tettavuutta ja energiatehokkuutta jatkuvasti. 

Glastonin kokoonpano ja tuotantoyksiköissä 

yhtiö toimii ISO 9001 laadunhallintajär

jestelmän mukaisesti. Suomessa Glaston 

hallinnoi ympäristöasioita ISO 14001 ympä

ristöhallintajärjestelmän mukaisesti.

Glaston parantaa jatkuvasti kiinteistö

jensä energiatehokkuutta, ja nämä toimen

piteet arvioidaan myös ympäristövaiku

tusten näkökulmasta. Vuoden 2019 aikana 

Tampereen kiinteistössä öljyn kulutusta 

onnistuttiin leikkaamaan noin 70 %:lla kun 

lämmityslähteeksi öljyn sijaan asennettiin 

lämpöpumput. Syksyllä 2019 suoritetussa 

energiakatselmuksessa valaistuksen vaihto 

nousi esiin merkittävänä energiansäästö

potentiaalina, ja valaistuksen vaiheittainen 

*) lähde: Renovate Europe  **) lähde: Glass for Europe
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uusiminen LEDvaloihin käynnistyy 2020. 

Saksassa osa valaistuksesta uusittiin vuoden 

aikana LEDvaloihin. Uusien LEDvalojen 

ansiosta energiakustannukset laskivat 50 

% ja hiilidioksidipäästöt pienenivät. Vuon

na 2020 valaisinprojekti jatkuu Saksassa. 

Saksassa paineilmajärjestelmä tarkastetaan 

vuosittain mahdollisilta vuodoilta, jonka 

avulla ehkäistään turhia hiilidioksidipäästöjä. 

Sekä Saksassa että Suomessa selvitetään 

aurinkoenergian käyttöönottoa.

Jätehuollossaan Glaston pyrkii mahdol

lisimman vähäiseen ympäristörasitukseen, 

mikä osaltaan korreloi positiivisesti jäte

maksuihin. Jätteiden lajittelu ja kierrätys 

on järjestetty kunkin toimipisteen toimintaa 

huomioiden. Tavoitteena on, että jätteen 

määrä yleisesti ja kaatopaikalle vietävä 

määrä jää mahdollisimman pieneksi. Pak

kausmateriaaleista syntyy paljon jätteitä; ne 

lajitellaan ja menevät joko kierrätykseen tai 

energiajätteeksi. Saksassa tavarantoimitta

jien pakkausmateriaalit otetaan kuitenkin 

talteen ja tavarantoimittajat pyrkivät käyttä

mään niitä uudelleen. Kiinassa kierrätykseen 

kelpaava materiaali myydään ulkopuoliselle 

kierrätysyritykselle. Suomessa Glastonin 

jätemäärät kasvoivat vuonna 2019. Varsinkin 

metallijätteen osuus kasvoi, johtuen siitä, 

että suuria vanhoja tuotekehityskäytössä 

olleita koneita poistettiin. Metallijäte myytiin 

kierrätykseen.

Koneiden kuljetus asiakkaille hoidetaan 

joko maa tai merikuljetuksena. Kuljetukset 

hoidetaan huolintaliikkeiden toimesta lyhyin

tä reittiä pitkin. 

Vastikään avattu Tianjin Finance 
Center Kiinan koillisosassa 
on maailman seitsemänneksi 
 korkein rakennus. Se ei ole 
 ainoastaan lasista ja teräksestä 
tehty  mestariteos, vaan myös 
loistava osoitus siitä, miten 
pilvenpiirtäjät voivat edistää 
kestävää kehitystä.

Erittäin vaikuttavan ja positiivisesti 

kestävää kehitystä edistävän rakennuk

sen suunnittelusta vastaa arkkitehti ja 

suunnittelutoimisto Skidmore, Owings ja 

Merrill LLP (SOM). 

Kestävä kehitys on Tianjin Finan

ce Centren suunnittelun ydinkohta. 

Materiaalien valinta, taitava suunnittelu 

ja lasitusratkaisut ovat luoneet arkkiteh

tonisen mestariteoksen, jossa yhdistyvät 

hiilipäästöjen vähentäminen ja edistyk

sellinen innovatiivisuus. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan 

rakennuksen kaareutuva ja suippeneva 

muoto sisälsi yli tuhat uniikkia lasipa

neelia. Suunnittelutiimi vähensi kuitenkin 

paneelien määrän 476:een, jolla voitiin 

parantaa valmistustehokkuutta sekä hel

pottaa lasiyksikköjen vaihtoa tulevaisuu

dessa. Optimoidun rakennesuunnittelun 

ansiosta säästettiin lisäksi 19 000 tonnia 

terästä, 10 500 kuutiometriä betonia ja 

3 900 tonnia betonirautaa. Näin vä

hennettiin huomattavasti rakennuksen 

hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutusta 

kokonaisuudessaan. 

Ikkunoista avautuvat laajat näkymät 

mahdollistavat päivänvalon maksimaali

sen hyväksikäytön säästäen rakennuksen 

energiakustannuksia. Jotta päästöjä 

voitaisiin leikata enemmän, SOM käytti 

kaksinkertaisia, tehokkaita matalaemis

siivisiä laseja sekä eristettyjä paneeleita 

integroituna jokaisen lasilevyn välissä 

oleviin kehyksiin, jolloin lämmitys ja 

ilmastointikuluja voitiin vähentää. 

Julkisivun lasit toimitti CSG Holding, 

joka on Kiinan suurin arkkitehtuurilasin 

valmistaja. Yhtiö käyttää tuotannossaan 

Glastonin korkealaatuista lasinjalostus

teknologiaa.

Lasinen  mestariluomus 
kestävää kehitystä 
 edistämässä

TIANJIN FINANCE CENTER

Kuva: ©Seth Powers
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Glastonin lasinjalostuskoneiden käyttö

aika on varsin pitkä. Koneet suunnitellaan 

kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla 

käyttöasteella. Glaston kiinnittää erityistä 

huomiota koneiden materiaalien laatuun ja 

kestävyyteen. Glastonin tuotanto ja kokoon

panoprosessit sekä asennusmenetelmät on 

suunniteltu edistämään tuotteiden laatua ja 

luotettavuutta sekä asentajien ja asiakkaiden 

turvallisuutta.

Energiatehokasta teknologiaa
Glastonin toiminnassa merkittävimmät 

ympäristövaikutukset syntyvät kun asiakkaat 

käyttävät Glastonilta ostamiaan koneita. 

Glastonin karkaisukoneiden käyttöaika on 

varsin pitkä, jopa yli 20 vuotta. Merkittävä 

osa koneiden käyttökustannuksista tulee 

energian hinnasta. Siksi Glastonin tuoteke

hityksessä on jo pidempään keskitytty ko

neiden energiatehokkuuden parantamiseen. 

Tämän työn tuloksena olemme saaneet 

karkaisukoneporfolion merkittävimpien 

tuotteiden energiankulutusta oleellisesti 

pienennettyä. Esimerkiksi matalaemissiivis

ten lasien karkaisuprosessissa energianku

lutus on onnistuttu kymmenessä vuodessa 

vähentämään noin 30 %.

Lasin esikäsittelykoneiden ja eristyslasiyk

siköiden valmistukseen käytettävien koneiden 

sähkönkulutus on pieni, ja tuotekehityksen 

tuloksena kulutusta on entisestään saatu 

pienennettyä. Kehitystoimenpiteet ovat koh

distuneet muun muassa kuljetinohjaukseen ja 

pesukoneen ilmanvaihdon optimointiin. 

Tuotekehityksessä Glaston hyödyntää 

uutta teknologiaa ja digitalisaation luomia 

mahdollisuuksia. Pilvipalvelujen ja teollisen 

internetin avulla yhtiö autttaa asiakkaitaan 

käyttämään koneitaan mahdollisimman 

tehokkaasti. Reaaliaikainen laadunvalvon

tajärjestelmä tunnistaa prosessoidun lasin 

laadun poikkeamat välittömästi, jolloin 

minimoidaan materiaalin hukka. 

Merkittävä energiansäästöpotentiaali
Arkkitehtuuri ja rakennusteollisuus on Glas

tonin suurin asiakassegmentti. Näin ollen 

rakennuksiin asennettavien lasien ympäristö

vaikutus on Glastonin näkökulmasta tärkein.

Energia on suurin kustannuserä raken

nusten käyttöaikana, ja ikkunoiden kautta ta

pahtuvan lämpötuotannon ja hävikin osuus 

on 25–30 % rakennusten lämmitykseen ja 

jäähdytykseen käytetystä energiasta. Uudet 

energiastandardit ja tiukentuva lainsäädäntö 

ohjaavat energiatehokkaampiin ja ympäris

tötietoisempiin ratkaisuihin sekä uudis että 

korjausrakentamisessa. Energiansäästö

potentiaali onkin valtava, sillä esimerkiksi 

EUalueella jopa 86 % rakennuksien lasi

pinnoista ovat vanhentuneita ja vähemmän 

energiatehokkaita yksin tai kaksinkertaisia 

laseja. Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti 

kehittänyt lasityyppejä, joilla tehokkaasti 

voidaan optimoida rakennusten viilennyksen 

ja lämmityksen tarvetta ja siten vähentää 

energian kulutusta.

Emerging Technologies yksikkönsä 

kautta Glaston tarjoaa konsultointi ja suun

nittelupalveluja älylasi ja energialasiikku

noiden tuotantoon. Aurinkoenergian suosio 

on vahvassa kasvussa ja aurinkopaneeleissa 

ja kennoissa käytettävälle lasille asetetaan 

kovia laatuvaatimuksia muun muassa lasin 

paksuuden ja kaarevien pintojen suhteen. 

Älylasisovelluksissa muun muassa valon tai 

lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikkunat 

parantavat rakennusten energiatehokkuutta.

JÄTTEEN MÄÄRÄ, TONNIA (*

447

469

455

2019

2018

2017

ENERGIANKULUTUS, KWH (*

30 770

29 758

28 639

12 %

2019

2018

2017

JÄTTEEN KÄSITTELYTAVAT 2019

Kierrätys ............. 70 %

Energia ................ 19 %

Kaatopaikka ........ 11 %

Toimittajat Glaston Koneiden käyttö asiakkaan tiloissa

GLASTONIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

*) Saksa, Suomi, Kiina, vertailukelpoinen
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Vastuullinen liiketoiminta

Glastonin taloudellisen vastuun keskiössä 

on yhtiön kannattavuudesta ja kilpailukyvystä 

huolehtiminen, ja keskeisenä tavoitteena on 

kannattavan kasvun varmistaminen. 

Taloudellinen vastuu näkyy Glastonissa 

vastuullisena, pitkäjänteisenä ja asianmukai

sena taloudenpitona. Lisäksi vastuullisuus 

tarkoittaa taloudellisesta näkökulmasta sitä, 

että konsernin toiminnalliset ja taloudelliset 

riskit tunnistetaan ja hallinnoidaan siten, 

että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan ja 

yhtiön toimintojen jatkuvuus voidaan turvata. 

Glastonissa on käytössä yhtiön hallituksen 

hyväksymä riskienhallintapolitiikka. 

Glaston on sitoutunut noudattamaan 

verotusta koskevia paikallisia lakeja ja 

säännöksiä sekä OECD:n siirtohinnoitte

luohjeita. Glaston on sitoutunut maksamaan 

kulloiseenkin lainsäädäntöön perustuvat 

välittömät ja välilliset verot sekä muut 

veroluonteiset maksut sekä raportoimaan ja 

julkistamaan verotietonsa voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti. 

Ammattimainen toiminta
Glaston pyrkii varmistamaan laadukkaan 

veroasioiden hoidon kaikissa toimintamaissa 

ja ylläpitää kirjanpitojärjestelmiä ja valvon

taa, jotka tukevat verotuksen noudattamista. 

Yhtiö toimii avoimesti, ammattimaisesti ja 

asianmukaisesti kaikkien veroviranomaisten 

kanssa. 

Kannattavalla toiminnalla Glaston mah

dollistaa sen, että yhtiö kykenee hoitamaan 

velvollisuutensa tärkeimpien sidosryhmien 

suuntaan. Henkilöstön palkat, tavaran ja 

palveluntuottajien maksut, yhteiskunnan 

verot sekä osakkeenomistajien mahdolliset 

osingot ja pääomanpalautukset ovat Glasto

nin tärkeimpiä velvoitteita. 

Vuonna 2019 Glastonin pro forma liike

vaihto oli 204,6 miljoonaa euroa, ja vertai

lukelpoinen EBITA 12,1 miljoonaa euroa. 

MEUR 2019 2018 2017 2016

Asiakkaat Tuotot 181,0 101,1 109,7 107,1

Toimittajat Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut 130,9 68,8 67,6 68,1

Työntekijät Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 51,4 23,4 24,4 26,2

Luotonantajat Rahoituskulut 2,7 0,7 0,8 1,0

Omistajat Osinko/pääoman palautus 1,7 1,2 1,9 0,0

Julkinen sektori Verot 0,9 0,2 0,2 0,4

Yhteisöt Lahjoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0

Liiketoiminnan kehittäminen Tuotekehitys ja investoinnit 6,4 4,1 3,8 2,5

Taloudellisen hyödyn jakautuminen

Ostot Tuotekehitys Palkat Verot
MEUR 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016 2019 2018 2017 2016

Suomi 47,8 47,3 47,6 43,9 4,3 4,0 3,6 1,3 14,9 13,1 12,8 12,8 0,0 0,0 0,2 0,0

Muu EMEA 50,3 4,0 2,9 3,8 2,0 0,1 0,1 0,1 23,7 3,2 3,5 3,4 0,5 0,2 0,1 0,1

Amerikka 20,2 9,3 9,3 14,0 0,0 0,2 0,2 0,9 6,5 3,8 4,7 6,0 0,4 0,0 0,0 0,3

Aasia 12,7 8,2 7,7 6,3 0,2 0,2 0,3 0,3 6,3 3,2 3,4 3,9 0,1 0,1 0,0 0,0

Tilikaudella 2019 Glaston maksoi korkoja ja 

rahoituskuluja yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. 

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella yhtiön 

osakkeenomistajille maksettiin pääoman

palautusta 0,014 (osakeantioikaistu) euroa 

osakkeelta tilikaudelta 2018. 

Tuloveroja Glaston maksoi tilikaudella 

2019 0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstöl

le maksetut palkat ja palkkiot olivat 42,3 

miljoonaa euroa ja eläkekulut 4,2 miljoonaa 

euroa. Glastonin palveluksessa oli vuonna 

2019 keskimäärin 689 henkilöä. Glastonin 

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyö

dykkeisiin olivat vuonna 2019 4,6 miljoonaa 

euroa.
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Vastuullinen hankinta
Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on tärkeä rooli 

Glastonin arvoketjussa. Glaston valitsee alihankki

jansa huolellisesti, ja valinnan perusteina ovat laatu, 

luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Glaston pyrkii 

tiiviisiin, pitkäaikaisiin ja hyviin suhteisiin tärkeimpien 

toimittajien kanssa. Näin Glaston varmistuu siitä, että 

kumppanimme ymmärtävät ja noudattavat vaatimuk

siamme niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen. 

Suurin osa Glastonin noin 2 500 aktiivisesta 

alihankkijasta toimii Euroopassa, jossa ovat yhtiön 

isoimmat kokoonpano ja tuotantoyksiköt. 

Toimittajiksi valitaan Euroopassa vain yrityksiä, 

joilla ei ole lainsäädännön rikkomuksia. Toimittajat 

valitaan siten, että heillä EUlainsäädännön puitteis

sa on oikeus toimittaa tuotteita ja palveluja eivätkä 

ole minkäänlaisten sanktioiden piirissä. Laatu ja 

ostoorganisaatiot auditoivat tärkeimpiä toimittajia 

säännöllisesti seuratakseen toimitettujen osien ja 

tuotteiden turvallisuutta ja laatua. Vuonna 2019 audi

toitiin 55 toimittajaa. Kaikki uudet toimittajat läpikäy

vät auditointiprosessin ennen hyväksymistä. Lisäksi 

toimittajakäyntejä tehdään tarvittaessa. 

Glastonin eettinen toimintaohje sisältää sitoumuk

sen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Eettisen 

toimintaohjeensa mukaisesti Glaston toimii oikeu

denmukaisesti toimittajiaan, palveluntarjoajiaan ja 

alihankkijoitaan kohtaan. Glaston edellyttää yhtiön 

toimintaohjeissa määritettyjen periaatteiden kunnioit

tamista toimittajiltaan.

Reilu liiketoiminta
Eettisessä toimintaohjeessaan Glaston sitoutuu edis

tämään reilua kilpailua ja noudattamaan lakeja kai

kessa toiminnassaan. Suoria tai epäsuoria maksuja ei 

saa suorittaa eikä yhtiön varoja saa luovuttaa suorasti 

tai epäsuorasti millekään taholle epäasianmukaisen 

edun saamiseksi. Eettisessä toimintaohjeessa edel

lytetään välttämään eturistiriitoja ja kieltäytymään 

kaikista epäasianmukaisista maksuista ja eduista.

Glaston järjestää säännöllisesti koulutusta hen

kilöstölleen eettisestä toimintaohjeestaan ja reiluun 

liiketoimintaan liittyvistä aiheista ohjeiden noudatta

misen varmistamiseksi. Lisäksi koulutusmateriaali on 

aina saatavilla yhtiön intranetissa.

Vastuullinen 
hankinta

MEUR 2019 2018 2017 2016

Suomi 49,8 42,1 44,7 41,6
Saksa 37,7 3,2 0,8 1,3
Sveitsi 13,3 0,1 0,0 
Yhdysvallat 4,3 7,5 6,0 6,1
Italia 4,3 3,3 3,6 5,4
Kiina 4,4 4,2 3,5 2,7
Muut 17,2 8,5 9,0 10,9
Yhteensä 130,9 68,8 67,6 68,1

Ostot toimittajamaittain

2019 2018 2017 2016

Suomi 784 772 792 731
Saksa 914 33 21 31
Sveitsi 254 2 2 
Yhdysvallat 181 200 225 215
Kiina 264 112 138 132
Italia 62 211 222 200
Muut 194 159 155 143
Yhteensä  2 653  1 489 1 555 1 452

Aktiiviset toimittajat  
maittain

Oikeudenmukainen ja rehti toiminta
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Glastonilla on noin 

4 500
asennettua ja käytössä  
olevaa konelinjaa

Asiakaskokemus
Glaston haluaa olla alan asiakaslähtöisin, luotettavin 

ja laadukkain toimija. Luomalla asiakaskeskeisempiä 

toimintatapoja yhtiö lisää asiakasarvoa ja näin paran

taa jatkuvasti asiakaskokemusta. Toimintaympäristön 

muuttuessa myös tuotantoteknologioiden vaatimuk

set kasvavat. 

Asiakkaiden lopputuotteilta vaaditaan jatkuvasti 

korkeampaa laatua ja monipuolisempia ominaisuuk

sia. Tuotantokoneiston on kyettävä valmistamaan en

tistä suurempia, tasaisempia ja ohuempia lasipintoja. 

Tuotantoa on myös pystyttävä muuttamaan joustavasti 

valmistamaan erilaisia laseja. Lasialan edelläkä

vijänä Glaston kehittää teknologioita ja ratkaisuja, 

jotka vastaavat näihin muuttuviin asiakastarpeisiin, ja 

tuotekehitystyötä tehdään usein yhdessä asiakkaiden 

kanssa.

Glaston selvittää asiakastyytyväisyyskyselyjen 

avulla, kuinka yhtiö on onnistunut toimituksissaan ja 

huoltokäynneillään. Asiakaskyselyt ovat tällä hetkellä 

käytössä lämpökäsittelykoneiden toimitusprojekteissa 

sekä huoltokäynneissä, mutta tavoitteena on laajen

taa kyselyjä myös muihin päätuoteryhmiin.

Asiakastukea koko elinkaaren ajan
Lasinjalostuskoneet ovat omistajilleen pitkäaikaisia 

investointeja, sillä koneesta riippuen niiden käyttöaika 

on varsin pitkä, jopa 20 vuotta. Koneet suunnitellaan 

kestämään jatkuvaa käyttöä korkealla käyttöasteella. 

Glaston kiinnittää erityistä huomiota koneiden materi

aalien laatuun ja kestävyyteen.

Glastonin tuotanto ja kokoonpanoprosessit sekä 

asennusmenetelmät on suunniteltu edistämään 

tuotteiden laatua ja luotettavuutta sekä asentajien ja 

asiakkaiden turvallisuutta.

Eurooppaan toimitettavien koneiden käytön tur

vallisuus perustuu EU:n konedirektiiviin ja siinä mai

nittuihin ENstandardeihin. Direktiivissä valmistajilta 

vaaditaan muun muassa koneen riskianalyysiä, jossa 

kuvataan mahdollisesti havaitut henkilöriskit koneen 

eri käyttövaiheessa, toimenpiteet riskien pienentämi

seksi sekä tiedot mahdollisesta jäännösriskistä, joka 

tulee kouluttaa käyttäjälle ja mainita käyttöohjeissa. 

Lisäksi valmistaja vastaa siitä, että kone on raken

nettu osaluettelon mukaisista kokonaisuuksista ja 

komponenteista, joille on omat vaatimuksensa.

Vastuullinen 
kumppani

Markkinoiden paras 
asiakaskokemus
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Koko elinkaaren  
aikainen tuki tavoitteena  

koneiden turvallinen  
ja tehokas käyttö

Modernisointi- 
tuotteet ja  
-palvelut

Uudet koneet  
ja laitteet

Ennakoiva  
huolto

Varaosat

Korjaus &  
Kunnostus

Koneen modernisointi uudella  

teknologialla pidentää sen elinkaarta 

ja laskee energiankulutusta lasin

jalostusprosessissa, ja digitaaliset 

palvelut parantavat tuottavuutta

Glaston panostaa digitaalisten  palvelujen kehittämiseen.  

Koneiden liittäminen Glaston Insight pilvipalveluun mahdollistaa 

asiakkaalle muun muassa reaali aikaisen asiakastuen  

mahdollisessa  häiriötilanteessa ilman viiveitä sekä  uusien,  

konenäköön perustuvien  palvelujen käyttöönoton  

ja siten  optimoidun koneen operoinnin.

Etävalvonnan ja ennakoivan huollon avulla seisontaajat  

voidaan suunnitella etukäteen ja suunnittelemattomien  

korjausten tarve vähenee

Varaosissa panostamme niiden 

laatuun ja kestävyyteen sekä 

saatavuuteen alueellisten toimitus

keskusten myötä, vähentäen 

toimitus aikaa sekä ympäristö

kuormaa kuljetusten osalta.

Ennakoiva huolto pidentää koneen elinikää ja 

suunnitellut huoltovälit varmistavat tuotannon 

laadun ja tehokkuuden

Elinkaaren aikainen 
asiakastuki
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Elinkaarimallinsa mukaisesti Glaston on 

aktiivisesti kehittänyt huoltopalvelujaan, sillä 

säännölliset huoltovälit lisäävät tuotteiden 

elinikää sekä niiden turvallisuutta. Glasto

nilla on yhteensä noin 4 500 asennettua ja 

käytössä olevaa konelinjaa, joista osa jopa 40 

vuotta vanhoja. Glastonilla on yli 100 erilaista 

päivitystuotetta eri konemalleille. Koneen 

modernisointi uudella teknologialla, kuten 

esimerkiksi uudella ohjausjärjestelmällä, 

uudella karkaisukammiolla tai kyvykkyydellä 

jalostaa matalaemissiivistä lasia pidentää 

koneiden elinikää ja laskee energiankulu

tusta lasinjalostusprosessissa. Vuonna 2019 

noin 100 asiakasta tilasi lämpökäsittelyko

neelleen päivitysratkaisuja. Vuoden 2020 

aikana päivitys ja modernisointituotevali

koimaa laajennetaan erityisesti digitaalisten 

palvelujen osalta. 

Ennakoiva huolto pidentää koneen käyt

töä ja suunnitellut huoltovälit varmistavat 

tuotannon laadun ja tehokkuuden. Lisäksi 

Glaston panostaa digitaalisten palvelujen 

kehittämiseen. MyGlaston asiakasportaali si

sältää kaiken Glastonin ja asiakkaan välisen 

tiedon, kuten projektien aikaisen seurannan, 

koneen huoltoraportit, tekniset manuaa

lit ja käyttöohjeet sekä yhteydet Glaston 

Insight pilvipalveluun. Koneiden liittäminen 

Glaston Insight pilvipalveluun mahdollis

taa asiakkaalle muun muassa reaaliaikai

sen tuotannon seurannan ja raportoinnin, 

reaaliaikaisen asiakastuen mahdollisessa 

häiriötilanteessa ilman viiveitä ja ympäristöä 

kuormittavaa matkustamista sekä uusien, 

konenäköön perustuvien palvelujen käyt

töönoton. 

Vuoden 2019 lopussa yli 150 karkaisuko

netta oli liitetty Insightpalveluun ja yli 2,5 

miljoonaa lasinjalostuskuormaa oli rekiste

röity. Insightekosysteemiin yhdistettiin myös 

ensimmäiset laminointikoneet ja ensimmäi

set eristyslasikoneiden testiyhteydet luotiin 

pilvipalveluun.

Vaativien tuotteiden kehittäjä
Glaston on toimialansa edelläkävijä, joka 

tunnetaan lasialalla teknologiajohtajuudesta 

sekä korkeasta laadusta. Yhtiön asema on 

erityisen vahva teknologisesti vaativimpien 

tuotteiden kehittäjänä. Glaston panostaa jat

kuvaan asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen, 

kehittyviin lasiteknologioihin ja digitalisaation 

tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Vuoden 2019 aikana yhtiö lähti määrätietoi

sesti vahvistamaan Bystronic glass segmen

tin tuotekehityspanostuksia. Yhtiö tekee tuote

kehitystä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa 

ja kumppaniensa, kuten tutkimuslaitosten, 

yliopistojen ja muiden korkeakoulujen kanssa. 

Glastonin tuotekehityksen kärjessä ovat 

uudet digitaaliset ja IoTpohjaiset tuotteet, 

jotka mahdollistavat koneen suorituskyvyn 

optimoinnin ja siirtymisen täysin automaatti

seen lasinjalostukseen. Hyödyntämällä pilvi

palveluita ja IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia 

Glaston auttaa asiakkaitaan käyttämään 

koneitaan mahdollisimman tehokkaasti. 

Tehokkuuden ja luotettavuuden sivutuottee

na saavutetaan myös optimoitu energianku

lutus. MIDASprojektin puitteissa, joka on 

Suomen ensimmäinen koneoppimishanke 

teollisuudessa, Glaston onnistui vuoden 2019 

aikana ottamaan käyttöön useita tekoäly

sovelluksia karkaisuprosessin laadun ja 

hallinnan parantamiseksi.  

Ilmastonmuutoksen yhä selvemmin nä

kyvät seuraukset vaikuttavat myös lasialaan 

ja erilaisten tuotteiden kysyntään. Aurinko

energian suosio kasvaa, ja aurinkoener

giakennoissa ja paneeleissa käytettävälle 

lasille asetetaan kovia laatuvaatimuksia 

muun muassa lasien kaarevien pintojen ja 

lasin paksuuden suhteen. Tämän Glaston on 

tuotekehityksessään huomioinut, ja Glastonin 

kehittämä GlastonAir™ karkaisukone vastaa 

erinomaisesti tähän tarpeeseen. Vuonna 2019 

Glaston toimitti GlastonAir™ koneen kiinalai

selle asiakkaalle aurinkoenergiatuotantoon.

Myös kehittyvät lasiteknologiat ja 

lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten esimer

kiksi älylasit, ovat yhä vahvemmin tulossa 

markkinoille, ja esimerkiksi älylasituotteiden 

energiansäästöpotentiaali lisää niiden kysyn

tää entisestään. Glaston perusti jo vuonna 

2017 Emerging Technologies yksikön, joka 

tarjoaa suunnittelu ja konsultointipalveluja 

älylasi ja energialasiikkunoiden tuotan

toon, sekä aurinkoenergiasovelluksiin. 

Glaston on ollut mukana kalifornialaises

sa nanoteknologiahankkeessa loppuvuodes

ta 2015 lähtien. Glastonin kumppani kehittää 

markkinoille uutta elektrokromaattista 

älylasiteknologiaa, joka säätää lasin lämmön 

ja valon läpäisevyyttä tarkasti ja nopeasti.

Uuden ProL-täyskonvektiouunin asentaminen nykyiseen 
laminointilinjaamme vanhan tilalle onnistui uskomattoman 

nopeasti – vain 3,5 päivässä. Samoin lopputuotteen korkea laatu 
on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Ja energiansäästö on ollut 
ilmiömäistä. Vanhalla linjalla sähkövirran kulutus oli 350 ampeeria, 
kun taas uudella linjalla kulutus on nyt 44 ampeeria.

 Rob Carlson, Insinööri Tristar Glass Inc.’n Oklahoman tehtaalla. Tristar Glass modernisoi 

laminointilinjaansa uudella ProL zone uunilla.
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Lasialaa kehittävä 
teknologiajohtaja
Glaston on aktiivisesti ja monipuolisesti mukana 

kehittämässä alaansa. Edistämme lasinjalostusalan 

ja sen käyttämien teknologioiden kehittymistä omassa 

toiminnassamme ja kumppaneidemme kanssa.

Glaston vaikuttaa seuraavissa kansain välisissä  

lasialan järjestöissä:

• NGA/GANAssa Yhdysvalloissa 

• China Glass Associationissa Kiinassa 

• ABRAVIDROssa Brasiliassa 

• Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau 

järjestön lasiteknologiafoorumissa Saksassa 

• Saksan ja Suomen tasolasiyhdistyksissä 

Lisäksi Glaston toimii aktiivisena jäsenenä Suomen 

kansallisen työryhmän valtuuttamana CENin (Euro

pean Committee for Standardization) ja ISOn (Inter

national Organization for Standardization) lasiaalaan 

liittyvissä komiteoissa sekä työryhmissä turvalasiin 

(karkaistu ja laminoitu lasi) liittyvien standardi

en valmistelussa.  Näiden kautta yhtiön edustajat 

pääsevät vaikuttamaan alan standardien syntymiseen 

ja käytännön kokemuksensa myötä kertomaan, mitä 

vaatimuksia standardien olisi hyvä kattaa.

Glaston tekee tiivistä yhteistyötä eri tutkimuslai

tosten ja oppilaitosten kanssa. Tärkeimpiä kumppa

neita ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus 

Vastuullinen 
yritys- 

kansalainen

VTT Oy, Tampereen Yliopisto, Business Finland, Frau

nhoferinstituutti Saksassa ja sveitsiläiset yliopistot. 

Yhtiö tarjoaa myös aktiivisesti kesätyö, päättötyö ja 

harjoittelupaikkoja. Saksan yksikössä toimii oppi

sopimusohjelma, johon osallistuu 20–25 nuorta 

opiskelijaa. Ohjelma kestää 3–4 vuotta koulutuksesta 

riippuen. Ohjelman aikana opiskelijat suorittavat 

koulutuksen teoreettisen osuuden oppilaitoksessa ja 

käytännön työharjoittelu tapahtuu yhtiössä.  
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Glaston hyödyntää tuotekehityksessä ak

tiivisesti uutta teknologiaa ja digitalisaation 

luomia  liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän 

myötä yhtiön kumppaniverkosto on laajentu

nut. Glaston liittyi vuonna 2018 Dimeccin joh

tamaan teollisuuden tekoälyyn keskittyvään 

MIDASprojektiin. Vuonna 2019 Glaston ja 

Tampereen yliopisto vastaanottivat DIMECC 

Prizen esimerkillisestä teollisuusyrityksen ja 

yliopiston yhteistyöstä. 

Glastonin Emerging Technologies yk

sikkö tekee kehittyviin lasiteknologioihin 

liittyviä kehitys ja suunnitteluprojekteja. 

Tällä alueella toimivat yritykset ovat tyypil

lisesti oman alansa edelläkävijöitä, jolloin 

vaatimukset uudelle lasiteknologialle ja sen 

kehittämiselle ja soveltamiselle käytäntöön 

ovat erittäin korkeat. Teknologisen osaami

sensa ja laajan kontaktiverkostonsa ansiosta 

Glaston on saavuttanut aseman luotettavana 

yhteistyökumppanina älylasikeksintöjä kehit

täville ja kaupallistaville yrityksille.

Toimialan kehityksen vauhdittamisek

si ja innovaatioiden lisäämiseksi Glaston 

on jo kahdesti järjestänyt lasiteollisuuden 

oman startuptapahtuman, Step Chan

gen. Tapahtuma toimii uusien innovoijien, 

potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja 

sijoittajien kohtaamispaikkana. Tapahtuma 

on järjestetty Glass Performance Days (GPD) 

konferenssin yhteydessä.

Glastonin järjestämä GPDasiantuntija

konferenssi kokoaa yhteen lasinjalostusket

jun kaikki eri sidosryhmät, ja konferenssi 

on lasialan arvostetuin tapahtuma. Konfe

renssin tavoitteena on jakaa uusinta tietoa 

alan toimijoiden kesken sekä edistää uusien 

käyttöalueiden ja teknologisten ominaisuuk

sien kehittämistä. Konferenssia on järjestetty 

vuodesta 1992 alkaen ja vuosien aikana kon

ferenssiin on osallistunut yli 15 000 lasialan 

ammattilaista.
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