Yritysvastuuraportti
2020

Lasinjalostuksen
edelläkävijä
Glastonin päämääränä on rakentaa
parempaa tulevaisuutta turvallisempien,
älykkäämpien ja energiatehokkaampien
lasiratkaisujen avulla.
Glaston on edelläkävijä lasinjalostusteollisuuden
teknologioissa ja palveluissa. Glastonin koneilla
prosessoitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-,
autolasi-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuudelle. Suurin
osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimitetaan rakennusteollisuudelle.
Rakennusten turvallisuuteen kiinnitetään yhä
enemmän huomiota, ja lasitusratkaisujen osalta
tämä tarkoittaa karkaistun ja laminoidun lasin lisääntyvää käyttöä. Karkaisu, laminointija eristyslasiprosessit ovat Glastonin ydinosaamista ja näissä yhtiö
tarjoaa edistyksellisintä teknologiaa.
mukana tässä kehityksessä, ja tuomme jatkuvasti

lasiratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Glastonin

vahvasti myös lasialaan, mikä on johtanut nopeaan

Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu heijastuu

markkinoille entistä edistyksellisempää teknologiaa

teknologialla jalostetut energiatehokkaat kaksin- tai

kehitykseen älylasin, erittäin ohuen lasin sekä aurin-

vastaamaan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

kolminkertaiset eristyslasiyksiköt sekä pinnoitetut,

koenergiaratkaisuissa käytettävän lasin osalta. Alan
innovatiivisena teknologiajohtajana olemme vahvasti

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä energiatehokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien

matalaemissiiviset lasit vastaavat rakennusten energiansäästötarpeisiin.
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Glastonin segmentit keskittyvät eri toimialoille

Vuonna 2019 Glastonin toiminnan

Glastonin Insulating Glass tarjoaa

Glaston Heat Treatment sisältää laajan

Glaston Automotive & Display

korkean teknologian koneita

ja teknisesti edistyneen valikoiman

Technologies tarjoaa lasinjalos-

eristyslasin valmistukseen, lasin-

lämpökäsittelykoneita, huolto-, päi-

tuskoneita ja huolto-, päivitys- ja

käsittelylaitteita ja -järjestelmiä,

vitys- ja modernisointipalveluita sekä

modernisointipalveluita sekä

huolto-, päivitys- ja modernisointi-

varaosia lasin tasokarkaisuun, taivutuk-

varaosia ajoneuvo-, laite- ja näyt-

palveluita sekä varaosia. Segmen-

seen, taivutuskarkaisuun ja laminoin-

töteollisuuteen. Segmentin henki-

tin henkilöstöstä suurin osa on

tiin. Segmentin henkilöstöstä suurin

löstöstä suurin osa on Sveitsissä.

Saksassa.

osa on Suomessa.

• Glaston Insulating Glass

omistajat olivat Ahlstrom Capital B.V.

jaan läpi vuoden, ja koronatartuntoja

laajuus kasvoi merkittävästi, kun yhtiö

• Glaston Heat Treatment sekä

(26,39 %), Hymy Lahtinen Oy (12,22 %),

on ollut erittäin vähän henkilöstön

osti saksalaissveitsiläisen Bystronic

• Glaston Automotive & Emerging

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

keskuudessa.

glassin. Kaupan myötä Glastonin tar-

Technologies*

jonta laajeni eristyslasiteknologioihin

Varma (7,50 %), Keskinäinen Eläke

Korona-pandemia on vaikuttanut

vakuutusyhtiö Ilmarinen (7,31 %) ja

negatiivisesti myös Glastonin asi-

arkkitehtuurimarkkinoilla sekä esikäsit-

Näiden lisäksi Glaston tarjoaa digi-

OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto

akkaisiin, minkä seurauksena yhtiön

telyyn ajoneuvoja näyttöteollisuuden

taalisia palveluita, kuten lasinjalostus-

(6,07 %).

saamien tilausten määrä laski ja osa

markkinoilla.

koneiden etävalvonta- ja vianmää-

Glastonilla on tuotantoa Saksassa,

laitetoimituksista siirtyi myöhemmäksi.

rityspalveluita sekä konsultointi- ja

Koronavuoden vaikutus Glastoniin

Lisäksi eri maiden matkustusrajoituk-

Suomessa, Kiinassa ja Sveitsissä. Suo-

suunnittelupalveluita. Henkilöstöä

COVID-19-pandemialla on ollut mer-

set ja virustorjuntatoimenpiteet sekä

men, Sveitsin ja Kiinan tehtailla tehdään

työskentelee myös koneiden ja pal-

kittäviä vaikutuksia Glastoniin. Yhtiössä

asiakkaiden tehdasvierailuja koskevat

koneiden kokoonpanoa, Saksassa

veluiden myynnissä sekä konsernin

ryhdyttiin keväällä 2020 ripeisiin toimiin

rajoitukset ovat vaikeuttaneet huolto-

koneiden valmistusta. Lisäksi yhtiöllä

hallinnossa.

työntekijöiden terveyden ja turval-

ja palvelutoimintoja.

on myynti-ja huoltopisteitä 10 maassa.

lisuuden sekä yhtiön taloudellisen

Pandemian vaikutuksiin sopeu-

Näistä Glaston palvelee asiakkaitaan,

Glastonin omistusrakenne

vakauden turvaamiseksi. Jo varhai-

tuakseen yhtiö joutui lomauttamaan

jotka toimivat yli sadassa eri maassa.

Glaston Oyj Abp:n osake (GLA1V)

sessa vaiheessa käyttöön otettujen

henkilöstöään. Suomessa koko henki-

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n

ennaltaehkäisevien toimenpiteiden,

löstön lomautukset jatkuivat jaksottain

päälistalla. Vuoden 2020 päättyessä

kuten etätyösuosituksen ja tiukan tur-

huhtikuusta alkaen koko loppuvuoden

yhtiön kolme liiketoiminta-aluetta

Vuoden 2020 konsernirakenteessa

Glastonilla oli 7 352 osakkeenomista-

vallisuusohjeistuksen ansiosta, Glaston

ajan. Vastaavanlaisia toimenpiteitä,

olivat:

jaa. Vuoden lopussa yhtiön suurimmat

pystyi ylläpitämään tuotantotoiminto-

kuten lyhennettyjä työviikkoja toteu-

*1.1.2021 alkaen Glaston Automotive & Display Technologies.
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tettiin myös Sveitsissä, Yhdysvalloissa

sijoittajat, toimittajat ja alihankkijat,

ja Iso-Britanniassa.

tiedotusvälineet, viranomaiset ja

Sopeuttaakseen toimintansa

paikallisyhteisöt sekä tutkimuslaitok-

odotettua alhaisempaan kysyntään,

set, korkeakoulut ja ammattikoulut.

Glaston joutui käymään Suomessa

Glaston käy jatkuvaa vuoropuhelua

kahdet yhteistoimintaneuvottelut

sidosryhmiensä kanssa ajankohtaisista

vuonna 2020. YT-neuvottelujen piirissä

teemoista ja vastatakseen sidosryh-

oli Suomen koko henkilöstö, ja jäl-

mien odotuksiin.

kimmäisten neuvottelujen tuloksena

Glastonin strategisena päämää-

työsuhde päättyi vuoden 2021 alussa

ränä on olla alan innovatiivinen tek-

kuudelta henkilöltä. Henkilövaikutus oli

nologiajohtaja, joka toteuttaa asiak-

arvioitua pienempi, sillä neuvottelujen

kaidensa kunnianhimoisimmatkin

alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin

lasiin liittyvät tavoitteet. Pysyäkseen

20 työsuhdetta. Lisäksi neuvotteluissa

lasinjalostustuotteiden ja -palveluiden

todettiin lomautustarvetta vuoden

kehityksen eturintamassa Glaston

2021 kesään asti, paikallisen kysynnän

panostaa merkittävästi ydinliiketoi-

mukaisesti.

mintansa teknologiaportfolion sekä

Pandemia ja siihen liittyvät rajoi-

Avainluvut 2020
Liikevaihto alueittain
APAC.........................18 %
Amerikka............... 26 %
EMEA........................56 %

Liikevaihto tuotealueittain
Heat Treatment Technologies....... 23 %
Insulating Glass Technologies....... 35 %
Automotive & Emerging
Technologies...............................................7 %

tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan

tukset ovat luonnollisesti vaikuttaneet

jatkuvaan kehittämiseen. Tämän työn

myös mahdollisuuksiin järjestää myyn-

uusimpana tuloksena Glaston esitteli

titapaamisia kasvotusten ja organi-

syksyllä 2020 uuden kuppilaikkatek-

soida tapahtumia. Glaston on hyö-

nologian arkkitehtuurilasin reunahion-

dyntänyt tiilannetta mahdollisuutena

taan. Reunahiotun lasin kysyntää ajavat

uudistaa ja kehittää myynti- ja mark-

etenkin tiukemmat turvallisuusmää-

kinointitoimia, esimerkiksi digitaalisen

räykset sekä laatuvaatimukset.

Services........................................................ 34 %

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Tilauskanta, milj. euroa

2020

2020

2019

7,7
9,7

markkinoinnin ja virtuaalituote-esittelyiden kautta.

Raportin kattavuus
Tässä vastuullisuusraportissa kuvataan

Henkilöstömäärä vuoden lopussa
alueittain, %

Jatkuvaa vuoropuhelua ja kehitystyötä

Glastonkonsernin toimintaa vuonna

Yhtiön tavoitteena on olla vastuullinen

2020. Raportin sisältö ja käsitellyt tee-

ja luotettava kumppani sidosryhmil-

mat pohjautuvat syksyllä 2019 tehtyyn

EMEA............72 %

leen. Merkittävimpiä sidosryhmiä ovat

olennaisuusanalyysiin. Raportti kattaa

Aasia..............21 %

nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat

koko konsernin.

Amerikka..... 7 %

63,9

2019

79,5

Automotive & Emerging
Technologies
Insulating Glass
Technologies
Heat Treatment
Technologies

ja työntekijät, osakkeenomistajat ja
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Glastonin liiketoimintaa tukevat megatrendit
Glastonin liiketoimintaan ja
tuotekehitykseen vaikuttavat
erityisesti kaupungistumisen
sekä kasvavan ympäristötietoisuuden megatrendit.
Lisääntyvän lasin käytön
myötä odotukset sen energiatehokkuudelle, turvallisuudelle sekä monikäyttöisyydelle ja älykkyydelle ovat
kasvaneet.

lasin käytöllä voidaan pienentää raken-

laminoidun lasin kasvavaa kysyntää.

nuksen energiankulutusta, parantaa

Karkaistu tai laminoitu turvalasi auttaa

äänieristystä ja samalla lisätä valoi-

suojaamaan ihmisiä loukkaantumisilta,

suutta. Myös ihmisten mieltymykset

sillä ne ovat selvästi vahvempia tavalli-

lisäävät lasien käyttöä rakennusma-

seen lasiin verrattuna, eivätkä aiheuta

teriaalina. Tämä kehitys tuo kasvavaa

vaaraa rikkoutuessaan.

kysyntää energiansäästölasille, älykkäille eristyslasiyksiköille sekä aurin-

Ajoneuvoteollisuuden trendit

koenergiaratkaisuille.

Autoteollisuudessa vaatimukset lasien

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä

ominaisuuksista kasvavat jatku-

ja rakentamiseen liittyvien lakien ja

vasti. Ajoneuvoissa lasin suhteellinen

asetuksien tiukentuessa rakennusten

osuus on kasvussa, ja erityisesti isot,

energiasäästövaatimukset kiristyvät.

panoraamatuulilasit tekevät tuloaan

Kaupungistuminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi hyö-

markkinoille. Headup-tuulilasinäytöt

Kaupungistuminen on yksi maailman

dynnetään yhä enemmän eristys- ja

ja interaktiiviset tuulilasit tuovat uusia

voimakkaimmista muutosvoimista. YK

energiansäästölaseja. Lisäksi raken-

mahdollisuuksia lasinjalostukselle.

on arvioinut, että vuoteen 2050 men-

nuksiin kehitetään erilaisia älylasisovel-

Lasin osuuden kasvaessa lasin painoa

nessä lähes 70 % maailman väestöstä

luksia, jotka muun muassa parantavat

halutaan kuitenkin minimoida, jolloin

asuu kaupungeissa ja kehittyviin mai-

rakennusten energiatehokkuutta.

lasin ohuus on keskeisessä asemassa.

hin syntyy yli 10 miljoonan asukkaan

Myös aurinkoenergian hyödyntäminen

Yleisesti ottaen lasin koko, pinnoiteja

megakaupunkeja. Kaupungistumisen

rakennuksissa lisääntyy, jolloin aurin-

taivutettavuusvaatimukset kasvavat ja

myötä tarve uudisrakentamiselle kas-

kokennoihin tarvittavan lasin kysyntä

pitkälle jalostetun lasin tarve kasvaa.

vaa ja lisäksi olemassa olevaa raken-

kasvaa.

nuskantaa kehitetään, mikä lisää lasin
kysyntää.

Glaston osallistuu energiatehokkaampien yhteiskuntien rakentami-

Turvallisuus

seen tarjoamalla asiakkailleen laajan

Myös rakennusten turvallisuuteen

valikoiman tuotteita ja palveluja, joilla

Energiatehokkuus ja ympäristö

kiinnitetään enemmän huomiota.

he voivat valmistaa entistä energiate-

tietoisuus

Kiristyvien turvamääräysten johdosta

hokkaampia ikkunoita ja eristyslasiyk-

Lasin käyttö rakennuksissa on selvästi

käytetään yhä enemmän turvalaseja,

siköitä.

lisääntynyt, sillä oikein suunnitellulla

mikä on tarkoittanut karkaistun ja
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Glastonin vastuullisuus ja sen johtaminen
Glaston selvitti vuonna 2019
vastuullisuutensa olennaisimmat näkökohdat yhdessä
yhtiön keskeisten ulkoisten
sidosryhmien ja oman henkilöstön kanssa. Tämän perusteella tunnistettiin vastuullisuuden olennaiset näkökohdat,
jossa tärkeimmiksi teemoiksi
nousivat:
• vastuullinen oma toiminta
(henkilöstö, ympäristö,
vastuullinen liiketoiminta),
• vastuullinen hankinta,
• vastuullinen kumppani ja
• vastuullinen yhteiskunnan

Vastuullinen oma toiminta

Vastuullinen kumppani

Henkilöstö

Asiakas

• Terveys & turvallisuus ja riskien ennaltaehkäisy

• Käyttäjäkokemus ja asiakastyytyväisyys

• Osaaminen ja ammattitaito, kehitys ja koulutus
• Tasa-arvo, syrjinnän ja häirinnän vastaiset
toimenpiteet
• Vastuullinen myynti

Ympäristö
• Ilmastovaikutukset ja skenaariot
• Tiukentuvan päästöregulaation tuomat
mahdollisuudet ja riskit

Vastuullinen liiketoiminta
• Taloudellinen vastuu kilpailukyvyn ja
kannattavuuden turvaamiseksi

Tuotteet & Palvelut
• Koneiden laatu, luotettavuus ja pitkäikäisyys,
elinkaaren hallinta
• Koneen turvallinen käyttö sekä
käyttökoulutus asiakkaille
• Tietoturva
• Koneiden ja palvelujen energia- /
materiaalitehokkuus ja kestävyys
• Lopputuotteen laatu, turvallisuus ja
kierrätettävyys

jäsen.

Vastuullinen hankinta

Vastuullinen yrityskansalainen

Toimittajat

Kestävä huominen

• Toimittajavaatimukset, arvioinnit ja auditointi

• Epäsuorat vaikutukset liittyen energiatehok-

• Ihmisoikeudet ja työturvallisuus hankintaketjussa

kaisiin kaupunkeihin ja yhteiskuntiin

• Korruption vastaisuus hankintaketjussa ja

• Epäsuorat energia- ja päästövähennykset

ostoissa

• Epäsuorat materiaalisäästöt
• Kestävät lopputuoteratkaisut
• Toimialan kehittäminen, tutkimusyhteistyö

Glaston

Yritysvastuuraportti 2020

6

Yritysvastuun johtaminen

nitason politiikat, kuten lahjonnan ja

Yhtiön johtoryhmä hyväksyi olennais-

korruption torjunta-, tiedonanto-, tie-

ten teemojen pohjalta rakennetun

toturva- sekä riskienhallintapolitiikka.

Glastonin vastuullisuusagendan vuo-

Paikalliset työterveys- ja työturvalli-

den 2019 lopussa. Lisäksi tunnistettiin

suuspolitiikat täydentävät konsernita-

vastuullisuuden tärkeimmät tunnus-

son ohjeita. Työturvallisuutta hallitaan

luvut.

ja kehitetään yrityksen eri yksiköissä

Koronapandemian vuoksi konsernin laajuisen vastuullisuustyön kehit-

Vastuullisuuden tärkeimmät tavoitteet
Aihe

vastuullisuusagendan aiheista sekä

kuutta jatkuvasti. Glastonin kokoonpa-

tiedonkeruusta ovat vielä kehitysvai-

no-ja tuotantoyksiköissä yhtiö toimii

heessa ja tavoitteena on, että niistä

ISO 9001  laadunhallintajärjestelmän

raportoidaan kattavammin tulevissa

mukaisesti. Suomessa Glaston

raporteissa. Vuonna 2021 vastuulli-

hallinnoi ympäristöasioita ISO 14001

suustyön kehittäminen jatkuu vastuul-

-ympäristöhallintajärjestelmän mukai-

lisuusagendan jalkauttamisella sekä

sesti.

Toteuma

Aikataulu

Eettisen

Koulutuksen

Koulutukset

liiketoiminta

toimintaoh-

kattavuus

aloitetaan

jeen (Code

100 %

vuoden 2021

Glaston kehittää tuotteidensa
laatua, luotettavuutta ja energiatehok-

Tavoite

Vastuullinen

paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

täminen on osittain viivästynyt. Osa

Mittari

of Conduct)

alkupuolella ja

kouluttami-

tulevat osaksi

nen henki

uusien työn-

löstölle

tekijöiden

Jatkuva

perehdytystä
Tapaturmien

Ei tapaturmia

määrä

Jatkuva

työssä, 1 työmatkalla

Turvallinen
työpaikka

14 tapaturmaa

Ilmoitukset

Ei ilmoituksia

Ei tehtyjä

Jatkuva

työpaikka

ilmoituksia

häirinnästä

2020

Energian

Pienenevä

Lähtötaso

Säästötavoit-

kulutus

energian

selvitetty 2020

teen asetta-

vastaavat Glastonin toimitusjohtaja

tuotanto

kulutus, %

sernin vastuullisuustyöryhmä, johon

sekä yhtiön johtoryhmä, ja he rapor-

Vaikutukset

yksiköissä

kuuluu eri funktioiden asiantuntijoita,

toivat aiheesta hallitukselle (tietoa

ympäristöön

Lasinjalos-

Lastausaste

Jatkuva

2030

ja tuottavuus,

tuotekehitys

mennessä

+10 %
Jatkuva

tavoiteasetannan kehittämisellä.
Tavoitteena on myös perustaa kon-

Yritysvastuusta ja sen hallinnosta

jotka edistävät Glastonin vastuulli-

hallituksen jäsenistä ja johtoryhmästä

tuskoneiden

suusagendan toimenpiteitä omissa

löytyy Glastonin internetsivuilta

energia

organisaatioissaan. Lisäksi luodaan

www.glaston.net/fi/hallinnointi).

vastuullisuustyölle koko yhtiön laajuiset

Vastuullisuuteen liittyviä toimenpi-

yhdenmukaiset prosessit ja työkalut.

teitä ja vastuullisuusviestintää koordi-

Glaston on sitoutunut harjoitta-

noi Glastonin viestintä- ja markkinoin-

maan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa. Glastonin
päivittäistä työtä ohjaa vuonna 2020

tiyksikkö.

minen 2021

tehokkuus
Vastuullinen

Vastuullinen

Koulutuksen

Supplier Code

hankinta

hankinta

kattavuus

of Conduct

-koulutus

100 %

julkaistiin 2020

Vastuullinen

Toimialan

Tavoitteen

kumppani

paras asia-

asetanta 2021

kaskokemus

päivitetty ja hyväksytty eettinen toimintaohje, Code of Conduct.
Eettisiä toimintaohjeita täydentävät
muut hallituksen hyväksymät konser-
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Eettiset toimintaohjeet päivitetty

Glaston julkaisi vuoden aikana

Glastonin eettiset toimintaohjeet

myös erillisen eettisen toimintaohjeen

(Code of Conduct) päivitettiin vuonna

toimittajilleen (Glaston Supplier Code

2020. Päivitetyt ohjeet ohjeistavat

of Conduct), johon sitoutuminen tulee

entistä tarkemmin Glastonin koko

jatkossa olemaan osa yhtiön ostoso-

henkilöstöä toimimaan eettisesti ja

pimuksia. Toimittajien eettisiin toimin-

vastuullisella tavalla niin työpaikalla,

taohjeisiin liittyvää koulutusta tullaan

vuorovaikutuksessa eri kumppanei-

antamaan Glastonin henkilöstölle,

den, asiakkaiden ja toimittajien kanssa

joiden työtehtäviin liittyy toimittaja-

kuin myös vastuullisena toimijana

suhteita. Glastonin toimittajien eettiset

yhteiskunnassa. Eettiset toimintaoh-

toimintaohjeet on julkaistu suomeksi,

jeet sisältävät muun muassa sitou-

englanniksi, saksaksi ja kiinaksi.

tumisen ihmisoikeuksien kunnioit-

Glaston on sitoutunut jokapäi-

tamiseen, ja kieltävät ehdottomasti

väisessä toiminnassaan torjumaan

kaikenlaisen häirinnän.

lahjontaa ja korruptiota. Loppuvuo-

Koko henkilöstölle järjestetään päi-

Eettiset toimintaohjeet
ohjeistavat henkilöstöä

desta 2020 Glastonin hallitus hyväksyi

vitettyjen toimintaohjeiden koulutusta

konsernin lahjonnan ja korruption

vuoden 2021 alkupuolella. Koulutuksen

vastaisen politiikan (Anti-bribery and

tavoitteena on paitsi perehdyttää

anti-corruption policy). Tämän kirjal-

Glastonin henkilöstö päivitettyihin

lisen politiikan tarkoituksena on lisätä

ohjeisiin, myös tukea ja vahvistaa

Glastonin työntekijöiden tietoisuutta

Glastonin yhteistä eettistä toimintata-

korruptoituneiden maksujen riskistä,

paa sekä tunnistaa ja käsitellä erilaisia

kieltää yksiselitteisesti lahjuksien mak-

ongelmakohtia. Eettisten periaattei-

saminen ja vastaanottaminen sekä

den koulutus on jatkossa myös kiinteä

varmistaa, että yhtiön liiketoimintaa

osa uusien työntekijöiden perehdy-

tehdään rehellisesti, eettisten normien

tystä, ja tavoitteena on, että jokainen

mukaisesti sekä korruption vastais-

Glastonin henkilöstöstä suorittaa

ten lakien, sääntöjen ja määräysten

koulutuksen kahden vuoden välein.

mukaisesti.

Eettinen toimintaohje on julkaistu suomeksi, englanniksi, saksaksi, kiinaksi ja
venäjäksi, jotta mahdollisimman moni
henkilöstöstä voi lukea sen omalla
äidinkielellään.
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Glaston tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
(Sustainable Development Goals, SDG), jotka
ohjaavat jäsenmaiden,

Glastonin
vastuullisuusteema
Vastuullinen
toiminta

yritysten ja muiden

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Tavoite 3:
Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi
kaiken ikäisille
Tavoite 4:
Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen
ja laadukas koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet

organisaatioiden kestävän kehityksen toimenpiteitä vuoteen 2030 asti.
Olemme tunnistaneet
seitsemän tavoitetta,
jotka kumpuavat strategiastamme ja ovat kannal-

Vastuullinen
yhteiskunnan
jäsen

tamme olennaisimmat.

Tavoite 7:
Varmistaa edullinen, luotettava,
kestävä ja uudenaikainen energia
kaikille
Tavoite 11:
Taata turvalliset ja kestävät kaupungit
sekä asuinyhdyskunnat

Nämä antavat työllemme
laajemman viitekehyksen, ja tuemme näiden
tavoitteiden toteutumista
omassa toiminnassamme.

Vastuullinen
kumppani

Tavoite 9:
Rakentaa kestävää infrastruktuuria
sekä edistää kestävää teollisuutta ja
innovaatioita
Tavoite 12:
Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen
kestävyys
Tavoite 17:
Tukea kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta

Toteutuminen Glastonilla
• työterveyshuolto kaikissa toimintamaissa paikallisten tarpeiden ja
vaatimusten mukaisesti
• terveysriskien minimointi: mm. Suomessa tehostetut terveystarkastukset yli 50-vuotiaille, harrastusvuorot ja liikuntaedut, tiukat
turvallisuusmääräykset sekä etätyösuositukset koronaviruksen leviämisen
estämiseksi
• eSkills -verkko-oppimisjärjestelmä koko henkilöstölle
• kesätyö-, päättötyö- ja harjoittelupaikkoja nuorille
• kaupunkien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen uudella
lasiteknologialla, kuten esimerkiksi älylaseilla
• konsultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi- ja energialasi-ikkunoiden
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
• 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
• Ahlström Collective Impact yhteistyö UNICEFin kanssa
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NETTOVAIKUTUS LASKETTU

Suurimmat vaikutukset
puntarissa
Ymmärtääksemme paremmin Glastonin liiketoiminnan aiheuttamat ja
aikaansaamat vaikutukset ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle, selvitimme
yhdessä suomalaisen Upright Projectin kanssa yhtiön nettovaikutuksia.
Nettovaikutuksissa on kyse yrityksen

set työpaikkojen sekä verojen maksun

ydinliiketoiminnan merkittävimpien

kautta. Lisäksi yhtiön huippuosaami-

positiivisten sekä negatiivisten vaiku-

nen lasinjalostusteknologioissa mah-

tusten mittaamisesta ja niiden linkit-

dollistaa yhteiskunnallisestikin hyö-

tämistä yhteen:. mitä resursseja yritys

dyllistä tuotekehitystä. Selvityksessä

käyttää ja mitä se saa niillä aikaan.

tarkastellaan koko lasinjalostuksen

Selvityksessä oleellista on vaikutusten

arvoketjua, jossa syntyy ympäristö

nettosumma eli kuinka paljon arvoa

vaikutuksia etenkin jätelasin takia.

yritys luo suhteessa aiheuttamiinsa

Toisaalta Glaston vaikuttaa positii-

kustannuksiin ja haittoihin.

visesti kasvihuonekaasupäästöjen

Upright Projectin kehittämä malli

vähentämiseen asiakkaidensa

perustuu koneoppimista hyödyn-

Glastonin teknologialla valmistamien

tävään tekoälymallinnukseen, jossa

eristyslasien kautta. Glastonin tekno-

yhdistellään miljoonien tieteellisten

logialla tuotetut laminoidut lasit ovat

artikkelien tietoja yhtiön toimintojen,

myös turvallisia käyttäjille, sillä ne eivät

tuotteiden ja palveluiden vaikutusten

rikkoutuessaan aiheuta haavoja.

Impact

Negative

Environment

-0,9

Score
-0,3

Health

-0,4

-0,2

Society

-0,4

+2,5

Knowledge

-1,0

Net score

-0,5

Positive
+0,5

+0,2

+2,5

+0,5

+1,5

Nasdaq Helsinki net score +1.5

yhteismitalliseksi laskemiseksi.
Tulokset osoittavat Glastonin
tärkeimmän vaikutuksen olevan sen
yhteiskunnalliset positiiviset vaikutuk-
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Vastuullinen
oma toiminta

Menestymisen perustana
osaava ja hyvinvoiva
henkilöstö
Vastuullinen työnantaja

lomauttamaan henkilöstöään vuoden 2020
aikana Suomessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja

Ammattitaitoinen, sitoutunut ja hyvinvoiva

Iso-Britanniassa. Sveitsissä syksyllä jatkettiin

henkilöstö on Glastonin menestymisen

jo 2019 käyttöön otettua lyhennettyä työaikaa

perusta. Glaston huolehtii henkilöstön ammat-

ja muissa yksiköissä toteutettiin toimenpiteitä

titaidon jatkuvasta kehittämisestä, ja tarjoaa

kysynnän tason mukaisesti.

henkilöstölleen innostavan työympäristön,

Etelä-Amerikan markkinoiden pitkään

jossa heillä on mahdollisuus oppia ja kehittyä.

jatkuneen vähäisen aktiviteetin vuoksi Glas-

Kunnioitamme ja edistämme eettisten toi-

ton aloitti Brasiliassa toimivan tytäryhtiönsä

mintaperiaatteidemme mukaisesti henkilös-

toiminnan alasajon vuoden 2020 lopussa.

tön tasa-arvoa ja monimuotoisuutta. Kaikkia

Toiminta loppui 1.2.2021. Brasilian toiminnot

Glastonin työntekijöitä kohdellaan oikeuden-

työllistivät yhdeksän henkilöä.

mukaisesti ja yhdenvertaisesti, ja kaikenlainen
häirintä ja syrjintä on ehdottomasti kiellettyä.
Vuonna 2020 Glastonin henkilöstön määrä

Vuoden päättyessä Glastonilla oli toimintaa
10 maassa, joista henkilöstömäärällä mitattuna kolme suurinta ovat Saksa, Suomi ja

laski 8 %, ja vuoden päättyessä glastonilaisia oli

Kiina. Glastonissa henkilöstön vaihtuvuus on

723 (790). Henkilöstömäärän pieneneminen

tavanomaista (Saksassa 10 %, Suomessa 8 %

johtui muun muassa Kiinan toimintojen uudel-

ja Sveitsissä 9 %) ja valtaosa työsuhteista on

leenjärjestelyistä, loppuvuonna 2019 käytyjen

vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta.

YT-neuvottelujen jälkeisistä irtisanomisista sekä

Yhtiön henkilöstöstä 83 % on miehiä ja

Bystronic glass -yrityskaupan jälkeen tehdyistä

17 % naisia. Esihenkilöistä 15 % on naisia. Vuo-

päällekkäisten toimintojen poistamisesta.

den 2020 lopussa Glastonin hallituksessa on

Koronapandemian vuoksi laskeneeseen
kysyntään sopeutuakseen Glaston joutui

seitsemän miestä ja yksi nainen, yhtiön johtoryhmän jäsenistä kaksi oli naisia.
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Henkilöstön ikäjakauma
<20
20–29

Henkilöstö maittain tai alueittain (FTE)
Saksa

5

Suomi

83

30–39
40–49

201

50–59
60>

Kiina

170
183
81

Sveitsi
Pohjois- ja
Etelä-Amerikka

50

Toimihenkilö..... 63 %

2020

723

2019

790

2018

100

150

200 250

Henkilöstö funktioittain
Insulating Glass
(koneet)............. 29 %
Heat Treatment
(koneet)..............27 %
Automotive &
Emerging
Technologies
(koneet)................ 6 %

Henkilöstön määrä (31.12.)

357

kaikkia tuotantotoimintoja läpi vuoden,

lainsäädännön puitteissa ja työturval-

ja koronatartuntoja on ollut erittäin

lisuusasioita käsitellään paikallisissa

vähän henkilöstön keskuudessa.

työsuojelutoimikunnissa. Työturvalli-

Services...............22 %
Hallinto, konsernitoiminnot.............. 9 %
Myynti...................... 7 %

suuteen liittyviä katselmuksia pidetään

aikana on ollut, että koneiden asen-

noin kolmen kuukauden välein, joiden

nukset hoidetaan mahdollisuuksien

pohjalta sovitaan kehitystoimenpi-

mukaan lähtö- ja kohdemaan viran-

teistä.

omaisten ohjeita noudattaen sekä

Muu EMEA

Työntekijä...........37 %

taavat yhtiön eri yksiköt paikallisen

Glastonin tavoitteena pandemian

APAC+UAE

Glastonin henkilöstö työtehtävittäin

ansiosta, pystyimme ylläpitämään

Työturvallisuuskoulutuksia järjeste-

paikallinen tartuntatilanne ja turval-

tään säännöllisesti kaikissa Glastonin

lisuus huomioiden. Kasvomaskien ja

kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä.

muiden suojaimien lisäksi asennusalu-

Saksassa jokainen esihenkilö järjestää

eita on tarpeen mukaan eristetty sekä

lisäksi vuosittain turvallisuusharjoituk-

huolehdittu siitä, että kontaktit jäävät

sen tiimilleen.

mahdollisimman vähäisiksi.

Tuemme henkilöstömme hyvin-

Henkilöstön toiminta- ja turvalli-

vointia ja kannustamme liikkumaan.

suusohjeistuksia tarkennettiin vuoden

Suomessa Glaston tarjoaa yhteisiä

mittaan vallitsevan tilanteen ja suosi-

harrastusvuoroja ja liikuntaetuja.

tusten mukaan.

Saksassa henkilöstöllä on mahdolli-

Myös poikkeusoloissa Glaston

suus työsuhdepolkupyörään. Etätöihin

huolehtii monipuolisesti henkilös-

siirtymisen myötä halusimme huoleh-

tönsä terveydestä, työkyvystä sekä

tia henkilöstön jaksamisesta ja fyysi-

turvallisuudesta, ja seuraa aktiivi-

sestä vireestä. Sitä edistämään otettiin

sesti työturvallisuuden kehittymistä.

käyttöön taukojumppasovellus, joka

Tavoitteenamme on, että yhtäkään

muistutti liikkumaan ja venyttelemään

työtapaturmaa ei sattuisi. Emme

myös työpäivän keskellä.

Henkilöstön turvallisuudesta ja

huolehdittiin muun muassa kieltämällä

päässeet tähän tavoitteeseen, vuonna

hyvinvoinnista huolehtien

vierailut tuotantotiloissa. Kaikki Glas-

2020 tapahtui yhteensä 14 tapaturmaa

Kohti yhteistä yrityskulttuuria

Koronapandemian levitessä keväällä

tonin asennusvalvojat kutsuttiin pois

työssä sekä yksi työmatkalla tapah-

Merkittävän Bystronic glass -kaupan

2020 Glastonissa ryhdyttiin ripeisiin

työkohteista nopealla aikataululla.

tunut. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat

myötä Glastonin henkilöstömäärä

käsivammat, kuten viiltohaavat, sekä

yli kaksinkertaistui vuonna 2019. Työ

erilaiset nyrjähdykset.

yhteisten toimintatapojen löytämiseksi

toimiin työntekijöiden terveyden ja

Jo varhaisessa vaiheessa käyttöön

turvallisuuden sekä toiminnan jatku-

otettujen ennaltaehkäisevien toi-

vuuden turvaamiseksi. Tuotannossa

menpiteiden, kuten etätyösuosituk-

Työturvallisuuden päivittäisestä

alkoi tuolloin heti ja toimintoja, kuten

työskentelevien turvallisuudesta

sen ja tiukan turvallisuusohjeistuksen

johtamisesta ja kehittämisestä vas-

myyntija huoltopisteitä yhdistettiin,
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sekä luotiin pohja yhteiselle digitaali-

koulutuksia myynti-, huolto- ja tuotan-

selle tuotealustalle.

tohenkilöstölle.

Vuonna 2020 työ jatkui One Glaston

Glastonin sisäisen eSkills -verkko

-ohjelman kautta. Ohjelman käynnis-

oppimisjärjestelmän ansiosta kou-

täminen siirtyi aiotusta loppuvuoteen

lutukset ovat joustavasti saatavilla

koronan vuoksi.

verkossa ja koko henkilöstömme voi

One Glaston -ohjelmassa keskus-

Työskentely yhtenäisenä tiiminä
ja organisaationa, jolla on selkeät
tavoitteet ja prioriteetit, hyödyttää
yhtiötä ja asiakkaita jatkossa
entistä enemmän.

kehittää osaamistaan omaehtoisesti.

teltiin yhteisesti uudistetusta brändistä

eSkills-järjestelmässä on tarjollakoulu-

ja sen merkityksestä, käytiin läpi arvoja

tusta liittyen tuotteisiin, prosesseihin

ja niiden merkitystä omalle työlle sekä

ja toimintatapoihin. Myös Code of

tukevista hyvistä työsuorituksista.

keskusteltiin yhteisistä toimintatavoista

Conductiin liittyvät koulutukset toteu-

Vuodesta 2014 lähtien yhtiössä on ollut

toimintaohjeemme, Code of Con-

yhteisessä Glastonissa. Ohjelmaan

tetaan jatkossa järjestelmän avulla.

käytössä konsernin avainhenkilöille

duct, jossa on määritelty kuinka yhtiö

suunnattu osakepohjainen kannus-

harjoittaa liiketoimintaa eettisesti ja

osallistui koko henkilöstö ja esimiehillä

Kehityskeskustelut käydään Glasto-

Glastonin toimintaa ohjaa eettinen

oli merkittävä vastuu keskustelu-

nissa vuosittain HR-järjestelmän avulla

tinjärjestelmä, joka on sidottu yhtiön

vastuullisesti. Loppuvuodesta 2020

jen käymisestä omissa tiimeissään..

ja keskustelun piirissä ovat kaikki työn-

taloudelliseen menestymiseen.

Glastonin hallitus hyväksyi konsernin

Henkilöstön näkemyksiä tutkittiin

tekijät. Kehityskeskusteluissa sovitaan

marraskuussa tehdyllä One Glaston

yhdessä tavoitteet tulevalle kaudelle ja

Korruptionvastainen työ ja

tiikan (Anti-bribery and Anti-corrup

-kyselyllä. Työ yhteisten toimintata-

arvioidaan menneen kauden työsuori-

vastuullinen myynti

tion Policy). Politiikan tarkoituksena

pojen löytämiseksi ja kehittämiseksi

tusta ja edelliselle vuodelle asetettujen

Glastonilla on omat toimipisteet 10

on lisätä Glastonin työntekijöiden

jatkuu myös vuonna 2021. Työskentely

tavoitteiden saavuttamista. Erityistä

maassa, ja näistä palvelemme asiak-

tietoisuutta korruption ja eturistiriitojen

yhtenäisenä tiiminä ja organisaationa,

huomiota kiinnitetään henkilön oman

kaitamme yli sadassa maassa. Yhtiön

riskeistä, kieltää yksiselitteisesti lah-

jolla on selkeät tavoitteet ja prioriteetit,

osaamisen kehittämisen suunnitte-

omaa toimintaa täydentää globaali

juksien maksaminen ja varmistaa, että

hyödyttää yhtiötä ja asiakkaita jatkossa

luun.

agenttiverkosto. Glaston tiedostaa,

yhtiön liiketoimintaa tehdään rehel-

entistä enemmän.

lahjonnan ja korruption vastaisen poli-

että korruption ja vilpin riski on mah-

lisesti, eettisten ohjeidemme sekä

Hyvästä työstä palkitseminen

dollinen yhtiön toiminta-alueilla ja

korruption vastaisten lakien, sääntöjen

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Pääsääntöisesti koko Glastonin henki-

toimintamaissa.

ja määräysten mukaisesti.

Glastonissa henkilöstön koulutukset

löstö on vuosipalkkiojärjestelmän pii-

Glaston on sitoutunut jokapäi-

järjestetään pääosin sisäisesti ja pai-

rissä ja sen lisäksi palkitsemisjärjestel-

väisessä toiminnassaan torjumaan

taisen politiikan sisällöstä järjestetään

kallisten tarpeiden mukaisesti. Vuonna

mään kuuluu Glaston Way -palkinnot.

lahjontaa ja korruptiota. Vastuullinen

koulutusta henkilöille, joiden työtehtä-

2020 jatkettiin myynnin koulutuksia.

Vuosipalkkio määräytyy Glastonin

myynti ja korruptionvastainen toiminta

viin aihe liittyy läheisesti. Koulutukset

Toisena painopistealueena olivat esi-

taloudellisen menestymisen pohjalta,

ovat Glastonille tärkeitä asioita, ja yhtiö

aloitetaan vuoden 2021 aikana.

henkilöiden valmennukset Suomessa,

ja Glaston Way -rahapalkinnot jaetaan

huolehtii siitä, että eettisessä toiminta-

Saksassa ja Sveitsissä. Lisäksi järjestet-

yrityksen arvojen mukaisista stra-

ohjeessa kuvatut periaatteet toteutu-

tiin tuotteisiin ja turvallisuuteen liittyviä

tegisten tavoitteiden saavuttamista

vat käytännössä.

Uuden lahjonnan ja korruption vas-
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Kestävä kehitys
mahdollisuutena

Euroopan komission lokakuussa

ikkunoiden energiatehokkuutta paran-

laatua, luotettavuutta ja energiatehok-

2020 julkaiseman rakennusten perus-

taa entisestään kaksintai kolminker-

kuutta jatkuvasti. Glastonin kokoon-

parannusstrategian tavoitteena on

taiset eristyslasiyksiköt. Isot lasipinnat

panoja tuotantoyksiköissä yhtiö toimii

Kestävän kehityksen edistämisestä

vähintään kaksinkertaistaa peruspa-

mahdollistavat myös päivänvalon

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän

on tullut globaali normi ja keskusteluja

rannusten määrä seuraavien kymme-

hyödyntämisen rakennuksissa, jolloin

mukaisesti. Suomessa Glaston

toimenpiteistä ilmastomuutoksen

nen vuoden aikana ja varmistaa, että

valaistuksen tarve pienenee.

hallinnoi ympäristöasioita ISO 14001

hillitsemiseksi käydään myös lasialalla.

ne johtavat parempaan energia- ja

Glaston näkee kestävän kehityksen

resurssitehokkuuteen.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä
aurinkoenergian ja älylasin suosio

sesti.

edistämisen liiketoimintamahdollisuu-

Euroopan komission mukaan

tena, ja alansa edelläkävijänä yhtiö on

vuoteen 2030 mennessä voitaisiin

-kennojen lisäksi uusia tulevaisuuden

lisesti energiakatselmuksia, ja parantaa

mukana luomassa toimialan vastuulli-

kunnostaa 35 miljoonaa rakennusta.

sovelluksia voi olla julkisivuun tai ikku-

jatkuvasti kiinteistöjensä energiate-

suuteen liittyviä standardeja ja käytän-

Hanke on Glastonin liiketoiminnalle

naan integroitu aurinkopaneeli, joka

hokkuutta. Tehtävät toimenpiteet

töjä.

merkittävä kasvun ajuri, sillä Glasto-

tuottaa rakennuksen energian. Älyla-

arvioidaan myös ympäristövaikutus-

Glastonin suurin asiakassegmentti

ovat kasvussa. Aurinkopaneelien ja

-ympäristöhallintajärjestelmän mukaiGlaston suorittaa tiloissaan säännöl-

nin teknologialla tuotetut kaksin- ja

sisovelluksissa muun muassa valon tai

ten näkökulmasta. Esimerkiksi öljyn

on arkkitehtuuri-ja rakennusteollisuus.

kolminkertaiset eristyslasit ja pinnoite-

lämpötilan vaihteluihin reagoivat ikku-

kulutusta ja siitä aiheutuvia päästöjä

Uudet energiastandardit, tiukentuva

tut matalaemissiivilasit ovat keskeisiä

nat parantavat rakennusten energiate-

on leikattu merkittävästi, kun lämmi-

lainsäädäntö sekä kansainväliset

ratkaisuja ikkunoiden energiatehok-

hokkuutta. Tässä kehityksessä Glaston

tyslähteeksi öljyn sijaan asennettiin

ohjelmat, kuten EU:n vihreän kehityk-

kuusparannuksissa.

on vahvasti mukana tarjoamalla kon-

lämpöpumput. Lisäksi tuotantoti-

sultointi- ja suunnittelupalveluja älylasi-

lojen energiankäyttöä tehostetaan

sen ohjelma (Green Deal), ja kampan-

Mikäli esimerkiksi EU:ssa raken-

jat, kuten Renovate Europe, tukevat

nusten lasit vaihdettaisiin energiate-

ja energialasiikkunoiden tuotantoon,

uusimalla ja vaihtamalla valaistusta

ympäristötietoisempien ja energiate-

hokkaisiin ikkunayksiköihin vuoteen

sekä aurinkoenergiasovelluksiin.

LED-valoihin. Saksassa paineilma-

hokkaampien ratkaisujen kehittämistä.

2030 mennessä, olisivat rakennusten

Rakennusten energiatehokkuus
avainroolissa

järjestelmä tarkastetaan vuosittain

energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt

Vaikutukset ympäristöön

mahdollisilta vuodoilta, jonka avulla

noin 30 % pienempiä kuin tänään**.

Glaston pyrkii jatkuvasti pienentämään

ehkäistään turhia hiilidioksidipäästöjä.

oman toimintansa, koneiden käy-

Sveitsissä yhtiö käyttää pelkästään

Lasinjalostusteollisuus on aktiivisesti

Rakennusten energiatehokkuuden

kehittänyt lasityyppejä, joilla voidaan

töstä asiakkaan luona aiheutuvia sekä

uusiutuvasta energiasta tuotettua

rooli ilmastomuutoksen hillitsemi-

tehokkaasti säädellä lämmityksen ja

lopputuotteen ympäristövaikutuksia.

sähköä.

sessä on merkittävä. Esimerkiksi EU:n

viilennyksen tarvetta ja siten vähentää

Glastonin omassa toiminnassa suu-

Selvitimme ja laskimme vuoden

alueella rakennusten osuus ener-

energian kulutusta. Näistä energian-

rimmat ympäristövaikutukset tulevat

2020 aikana ensimmäistä kertaa koko

gian kokonaiskulutuksesta on 40 %*

säästölasi saa lämpösäteilyn heijas-

pääosin energiankulutuksesta, jätteistä

konsernin laajuisen energiankulutuk-

ja hiilidioksidipäästöistä 36 %. Suurin

tumaan suurelta osin takaisin sisälle,

ja kuljetuksista. Koneiden käytössä

sen sekä kasvihuonekaasupäästöt

potentiaali energiankulutuksen pie-

kun taas auringonsuojalasi vähentää

merkittävin ympäristönäkökulma on

(Scope 1 ja 2). Konsernin kasvihuo-

nentämiseksi on olemassa olevien

auringonenergian läpäisyä ja pienen-

koneiden energiankulutus.

nekaasupäästöistä yli 80 % syntyy

rakennusten uudistamisessa.

tää näin viilentämisen tarvetta. Lisäksi

*lähde: Renovate Europe ** lähde: Glass for Europe

Glaston kehittää tuotteidensa

Suomessa, Saksassa ja Kiinassa.

Glaston

Yritysvastuuraportti 2020

14

Energiankulutus (MWh)
2019

2020

Polttoöljy, diesel ja maakaasu

3 460

3 179

Ostosähkö ja lämpö

7 891

7 949

Yhteensä

11 352

11 127

Koneiden kuljetus asiakkaille hoi-

ankulutusta oleellisesti pienennettyä.

detaan huolintaliikkeiden toimesta

Esimerkiksi matalaemissiivisten lasien

lyhyintä reittiä pitkin maa- tai merikul-

karkaisuprosessissa energiankulutusta

jetuksena. Pienempien ja kiireellisten

on onnistuttu kymmenessä vuodessa

varaosien kuljetusta hoidetaan myös

vähentämään noin 30 %.

lentorahtina.
Glastonin lasinjalostuskoneiden

Kasvihuonekaasupäästöt (tCO2)

2019

Scope 1 (Polttoöljy, diesel ja maakaasu)

2020

732

678

Scope 2 (Ostosähkö, -lämpö ja -viilennys)*

2 098

2 099

Yhteensä

2 830

2 777

* Venäjän ja Helsingin (Suomi) energiankulutus arvioitu

Lasin esikäsittelykoneiden ja
eristyslasiyksiköiden valmistukseen

käyttöaika on varsin pitkä. Koneet

käytettävien koneiden sähkönkulutus

suunnitellaan kestämään jatkuvaa

on pieni, ja tuotekehityksen tuloksena

käyttöä korkealla käyttöasteella.

kulutusta on entisestään saatu pie-

Glaston kiinnittää erityistä huomiota

nennettyä. Kehitystoimenpiteet ovat

koneiden materiaalien laatuun ja

kohdistuneet muun muassa kuljeti-

kestävyyteen. Glastonin tuotanto-ja

nohjaukseen ja pesukoneen ilman-

kokoonpanoprosessit sekä asennus-

vaihdon optimointiin.

menetelmät on suunniteltu edistä-

Tuotekehityksessä Glaston hyödyn-

Jätehuollossaan Glaston pyrkii mah-

niitä uudelleen. Kiinassa kierrätykseen

mään tuotteiden laatua ja luotetta-

tää uutta teknologiaa ja digitalisaation

dollisimman vähäiseen ympäristö-

kelpaava materiaali myydään ulkopuo-

vuutta sekä asentajien ja asiakkaiden

luomia mahdollisuuksia. Pilvipalvelujen

rasitukseen, mikä osaltaan korreloi

liselle kierrätysyritykselle.

turvallisuutta.

ja teollisen internetin avulla yhtiö aut-

positiivisesti jätemaksuihin. Jätteiden
syntymistä pyritään ensisijaisesti
ehkäisemään ja syntyneiden jätteiden

taa asiakkaitaan käyttämään koneiJätteenkäsittely 2020

lajittelu ja kierrätys on järjestetty kunkin toimipisteen toiminta sekä paikalliset kierrätysmahdollisuudet huomioiden. Tavoitteena on, että jätteen

Energiatehokasta teknologiaa

taan mahdollisimman tehokkaasti.

Glastonin toiminnassa merkittävim-

Reaaliaikainen laadunvalvontajärjes-

mät ympäristövaikutukset syntyvät,

telmä tunnistaa prosessoidun lasin

Hyötykäyttö
& energia........... 88 %

kun asiakkaat käyttävät Glastonilta

laadun poikkeamat välittömästi, jolloin

Kaatopaikka.......12 %

ostamiaan koneita. Glastonin kar-

minimoidaan materiaalin hukkaa.

kaisukoneiden käyttöaika on varsin

määrä yleisesti sekä etenkin muualle

pitkä, jopa yli 20 vuotta. Merkittävä

Merkittävä energiansäästöpotentiaali

kuin loppusijoitukseen päätyvän

osa koneiden käyttökustannuksista

Arkkitehtuuri- ja rakennusteollisuus

aiheutuu energiankulutuksesta. Siksi

on Glastonin suurin asiakassegmentti.

Glastonin tuotekehityksessä on jo

Sen myötä rakennuksiin asennettavien

pidempään keskitytty koneiden

lasien aikaansaama positiivinen ilmas-

energiatehokkuuden parantami-

tovaikutus on Glastonin näkökulmasta

seen. Tämän työn tuloksena olemme

tärkein.

määrä jää mahdollisimman pieneksi.
Glastonin toiminnassa pakkausmateriaaleja kertyy paljon, ja ne
lajitellaan ja ohjataan joko kierrätykseen tai energiajätteeksi. Saksassa
pakkausmateriaalit otetaan talteen ja
tavarantoimittajat pyrkivät käyttämään

Jätteiden määrä
2020

400

2019

362

2018

469

2017
Suomi

455

Saksa

Kiina

Sveitsi

saaneet karkaisukoneportfoliomme

Energia on suurin kustannuserä

merkittävimpien tuotteiden energi-

rakennusten käyttöaikana, ja ikkunoi-
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den kautta tapahtuvan lämpötuotannon ja h
 ävikin osuus on 25–30 %
rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen käytetystä energiasta.
Uudet energiastandardit ja tiukentuva
lainsäädäntö ohjaavat energiatehokkaampiin ja ympäristötietoisempiin
ratkaisuihin sekä uudis- että korjausrakentamisessa.
Energiansäästöpotentiaali onkin
valtava, sillä esimerkiksi EU:n alueella
jopa 86 % rakennuksien lasipinnoista
on vanhentuneita ja vähemmän
energiatehokkaita yksin-tai kaksinkertaisia laseja. Lasinjalostusteollisuus on
aktiivisesti kehittänyt lasityyppejä, joilla
voidaan tehokkaasti optimoida rakennusten viilennyksen ja lämmityksen
tarvetta ja siten vähentää energian
kulutusta.
Aurinkoenergian suosio on vahvassa kasvussa ja aurinkopaneeleissa

Vastuullinen liiketoiminta

ja kennoissa käytettävälle lasille ase-

set riskit tunnistetaan ja hallinnoidaan

teiset maksut sekä raportoimaan ja

siten, että liiketoiminnan tavoitteet

julkistamaan verotietonsa voimassa
olevan lainsäädännön mukaisesti.

tetaan kovia laatuvaatimuksia muun

Glastonin taloudellisen vastuun kes-

saavutetaan ja yhtiön toimintojen jat-

muassa lasin paksuuden ja kaarevien

kiössä on yhtiön kannattavuudesta ja

kuvuus voidaan turvata. Glastonissa on

pintojen suhteen. Älylasisovelluksissa

kilpailukyvystä huolehtiminen, ja kes-

käytössä yhtiön hallituksen hyväksymä

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen

muun muassa valon tai lämpötilan

keisenä tavoitteena on kannattavan

riskienhallintapolitiikka.

Kestävään arvonluontiin tarvitaan

vaihteluihin reagoivat ikkunat paranta-

kasvun varmistaminen.

vat rakennusten energiatehokkuutta.

Taloudellinen vastuu näkyy Glas-

Glaston on sitoutunut noudatta-

motivoituneita työntekijöitä, kilpai-

maan verotusta koskevia paikallisia

lukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja sekä
tyytyväisiä asiakkaita.

Glaston tarjoaa konsultointi- ja suun-

tonissa vastuullisena, pitkäjänteisenä

lakeja ja säännöksiä sekä OECD:n

nittelupalveluja älylasi-ja energialasi

ja asianmukaisena taloudenpitona.

siirtohinnoitteluohjeita. Glaston on

ikkunoiden tuotantoon.

Lisäksi vastuullisuus tarkoittaa talou-

sitoutunut maksamaan kulloiseenkin

mahdollistaa sen, että yhtiö kykenee

dellisesta näkökulmasta sitä, että

lainsäädäntöön perustuvat välittömät

hoitamaan velvollisuutensa tärkeim-

konsernin toiminnalliset ja taloudelli-

ja välilliset verot sekä muut veroluon-

pien sidosryhmien suuntaan. Hen-

Kannattavalla toiminnalla Glaston
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kilöstön palkat, tavaran-ja palveluntuottajien maksut, yhteiskunnan verot

Taloudellisen hyödyn jakautuminen

sekä osakkeenomistajien mahdolliset

MEUR

osingot ja pääomanpalautukset ovat

Asiakkaat

Tuotot

170,1

Glastonin tärkeimpiä velvoitteita sekä

Toimittajat

Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut

94,8

keinoja luoda taloudellista lisäarvoa.

Työntekijät

Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut

53,6

Luotonantajat

Rahoituskulut

2,0

Omistajat

Osinko/pääoman palautus*

Julkinen sektori

Verot

Yhteisöt
Liiketoiminnan kehittäminen

Glaston pyrkii varmistamaan laadukkaan veroasioiden hoidon kaikissa
toimintamaissa ja ylläpitää kirjanpitojärjestelmiä ja valvontaa, jotka tukevat
verotuksen noudattamista. Yhtiö toimii
avoimesti, ammattimaisesti ja asianmukaisesti kaikkien veroviranomaisten

2020

2019

2018

2017

181,0

101,1

109,7

130,9

68,8

67,6

51,4

23,4

24,4

2,7

0,7

0,8

1,7

-

1,2

1,9

1,4

0,9

0,2

0,2

Lahjoitukset

0,0

0,0

0,0

0,0

Tuotekehitys ja investoinnit

5,8

6,4

4,1

3,8

*Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

kanssa.
Vuonna 2020 konsernin liikevaihto
oli 170,1 (pro forma 204,6) miljoonaa
euroa, joista huoltotoimintojen osuus
oli 34 %. Vertailukelpoinen EBITA oli
7,7 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2020
Glaston maksoi korkoja ja rahoituskuluja yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.
Vuonna 2020 Glaston maksoi tulo-

Ostot

Tuotekehitys

Palkat

Verot

MEUR

2020

2019

2018

2017 2020

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2017

Suomi

32,9

47,8

47,3

47,6

3,3

4,3

4,0

3,6

13,0

14,9

13,1

12,8

0,0

0,0

0,0

0,2

Muu EMEA

45,5

50,3

4,0

2,9

2,1

2,0

0,1

0,1

30,1

23,7

3,2

3,5

0,6

0,5

0,2

0,1

Amerikka

7,0

20,2

9,3

9,3

0,2

0,0

-0,2

-0,2

5,7

6,5

3,8

4,7

0,8

0,4

0,0

0,0

Aasia

9,4

12,7

8,2

7,7

0,2

0,2

0,2

0,3

4,8

6,3

3,2

3,4

0,0

0,1

-0,1

0,0

2017 2020

2017 2020

veroja 0,9 miljoonaa euroa. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat
44,9 miljoonaa euroa ja eläkekulut 3,2
miljoonaa euroa. Glastonin palveluksessa oli vuonna 2020 keskimäärin 744
henkilöä. Yhtiön investoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 3,4
miljoonaa euroa.
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Vastuullinen
hankinta

Oikeudenmukainen ja
rehti toiminta
Vastuullinen hankinta

ostosopimuksia. Glastonin toimittajien eettiset
toimintaohjeet on julkaistu suomeksi, englan-

Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla on tär-

niksi, saksaksi ja kiinaksi, jotta mahdollisimman

keä rooli Glastonin arvoketjussa. Suurin osa

moni toimittaja voi lukea ne äidinkielellään.

Glastonin noin 2 700 aktiivisesta alihankkijasta

Glaston valitsee toimittajansa huolellisesti,

toimii Euroopassa, jossa ovat yhtiön isoimmat

ja valinnan perusteina ovat laatu, luotettavuus,

kokoonpano- ja tuotantoyksiköt. Glastonin

toimitusvarmuus ja hinta. Glaston pyrkii tiivii-

Suomen, Sveitsin ja Kiinan tehtailla tehdään

siin, pitkäaikaisiin ja hyviin suhteisiin tärkeim-

koneiden kokoonpanoa, ja Saksassa koneiden

pien toimittajien kanssa. Näin Glaston varmis-

valmistusta.

tuu siitä, että kumppanimme ymmärtävät ja

Glastonin hankinnoista noin 75 % tulee
EMEA-alueelta, vajaat 20 % Aasiasta ja noin 5

noudattavat vaatimuksiamme niin prosessien
kuin tuotteidenkin suhteen.

% Amerikasta. Keskeisimpiä, koneiden val-

Glaston hyväksyy toimittajikseen Euroo-

mistukseen liittyviä ostettavia materiaaleja

passa vain yrityksiä, joilla ei ole lainsäädännön

ovat esimerkiksi teräsrakenteet, sähkö- ja

rikkomuksia, eivätkä ne ole minkäänlais-

automaatiokomponentit, sähkökeskukset ja

ten sanktioiden piirissä. Glastonin laatu- ja

prosessipuhaltimet.

osto-organisaatiot auditoivat tärkeimpiä

Glaston on sitoutunut vastuullisiin hankin-

toimittajia säännöllisesti seuratakseen toimi-

takäytäntöihin. Eettisten toimintaohjeidensa

tettujen osien ja tuotteiden turvallisuutta ja

mukaisesti Glaston toimii oikeudenmukaisesti

laatua. Vuonna 2020 auditoitiin 54 toimittajaa.

toimittajiaan, palveluntarjoajiaan ja alihankki-

Kaikki uudet toimittajat läpikäyvät auditointi-

joitaan kohtaan, ja kunnioittaa ihmisoikeuksia

prosessin ennen hyväksymistä. Lisäksi toimit-

kaikessa toiminnassaan.

tajakäyntejä tehdään tarvittaessa. Koronati-

Glaston julkaisi vuoden 2020 aikana erillisen
eettisen toimintaohjeen toimittajilleen (Glas-

lanteen seurauksena fyysisiä auditointeja ei
pystytty toteuttamaan suunnitellulla tavalla.

ton Supplier Code of Conduct), johon sitoutuminen tulee jatkossa olemaan osa yhtiön
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Reilu liiketoiminta
Eettisessä toimintaohjeessaan Glas-

Ostot toimittajamaittain
MEUR

2020

2019

2018

2017

Suomi

33,2

49,8

42,1

44,7

Saksa

26,7

37,7

3,2

0,8

nut torjumaan lahjontaa ja korruptiota

Sveitsi

8,5

13,3

0,1

0,0

jokapäiväisessä toiminnassaan.

Yhdysvallat

8,3

4,3

7,5

6,0

Italia

5,6

4,3

3,3

3,6

vastainen politiikka (Anti-bribery and

Kiina

3,4

4,4

4,2

3,5

Anti-corruption Policy) kieltää yksise-

Muut

9,0

17,2

8,5

9,0

litteisesti lahjuksien maksamisen sekä

Yhteensä

94,8

130,9

68,8

67,6

ton sitoutuu edistämään reilua kilpailua ja noudattamaan lakeja kaikessa
toiminnassaan. Yhtiö on myös sitoutu-

Konsernin lahjonnan ja korruption

vastaanottamisen. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liiketoimintaa tehdään rehellisesti, eettisten

Aktiiviset toimittajat maittain

normien mukaisesti sekä korruption
vastaisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
Suoria tai epäsuoria maksuja ei saa
suorittaa eikä yhtiön varoja saa luo-

2020

2019

2018

2017

Suomi

644

784

772

792

Saksa

838

914

33

21

Sveitsi

456

254

2

2

Yhdysvallat

325

181

200

225

kään taholle epäasianmukaisen edun

Kiina

246

264

112

138

saamiseksi. Lisäksi yhtiön henkilöstöä

Italia

22

62

211

222

ohjeistetaan välttämään eturistiriitoja

Muut

170

194

159

155

ja kieltäytymään kaikista epäasianmu-

Yhteensä

2 701

2 653

1 489

1 555

vuttaa suorasti tai epäsuorasti mille-

kaisista maksuista ja eduista.
Glaston järjestää säännöllisesti
koulutusta henkilöstölleen eettisestä
toimintaohjeestaan ja reiluun liiketoimintaan liittyvistä aiheista. Lisäksi
koulutusmateriaali on aina saatavilla
yhtiön intranetissa.

Glaston

Yritysvastuuraportti 2020

19

Vastuullinen
kumppani

Markkinoiden paras
asiakaskokemus
Yhdessä asiakkaiden kanssa

Glaston kiinnittää erityistä huomiota koneiden materiaalien laatuun ja kestävyyteen.

Glaston haluaa olla alan asiakaslähtöisin,

Glastonin tuotanto- ja kokoonpanoprosessit

luotettavin ja laadukkain toimija, ja sen strate-

sekä asennusmenetelmät on suunniteltu

gian ja arvojen ytimessä on menestyminen

edistämään tuotteiden laatua ja luotettavuutta

yhdessä asiakkaiden kanssa. Luomalla asia-

sekä asentajien ja asiakkaiden turvallisuutta.

kaskeskeisempiä toimintatapoja lisäämme

Eurooppaan toimitettavien koneiden

asiakasarvoa ja parannamme jatkuvasti asia-

käytön turvallisuus perustuu EU:n konedirek-

kaskokemusta. Toimintaympäristön muuttu-

tiiviin ja siinä mainittuihin EN-standardeihin.

essa myös asiakkaiden vaatimukset tuotanto-

Direktiivissä valmistajilta vaaditaan muun

teknologioille kasvavat.

muassa koneen riskianalyysiä, jossa kuvataan

Asiakkaiden lopputuotteilta vaaditaan jatku-

mahdollisesti havaitut henkilöriskit koneen

vasti korkeampaa laatua ja monipuolisempia

eri käyttövaiheessa, toimenpiteet riskien

ominaisuuksia. Tuotantokoneiston on kyettävä

pienentämiseksi sekä tiedot mahdollisesta

valmistamaan entistä suurempia, tasaisempia

jäännösriskistä, joka tulee kouluttaa käyttäjälle

ja ohuempia lasipintoja. Tuotantoa on myös

ja mainita käyttöohjeissa. Kun kone on asen-

pystyttävä muuttamaan joustavasti valmista-

nettu, testattu, käyttäjät on koulutettu ja se

maan erilaisia laseja. Lasialan edelläkävijänä

on kaikilta osin valmis tuotantoon, koneeseen

Glaston kehittää teknologioita ja ratkaisuja,

kiinnitetään CE-kilpi. Kaikki Euroopassa val-

jotka vastaavat näihin muuttuviin asiakastar-

mistetut Glastonin koneet ovat EU-direktiivin

peisiin, ja tuotekehitystyötä tehdään usein

mukaisia.

yhdessä asiakkaiden kanssa.

Elinkaarimallinsa mukaisesti Glaston on
aktiivisesti kehittänyt huoltopalvelujaan, sillä

Asiakastukea koko elinkaaren ajan

säännölliset huoltovälit lisäävät tuotteiden

Lasinjalostuskoneet ovat omistajilleen pitkäai-

elinikää sekä niiden turvallisuutta. Glastonilla

kaisia investointeja, sillä koneesta riippuen nii-

on yhteensä noin 4 500 asennettua ja käy-

den käyttöaika on varsin pitkä, jopa 20 vuotta.

tössä olevaa konelinjaa, joista osa on jopa 40

Koneet suunnitellaan kestämään jatkuvaa
käyttöä korkealla käyttöasteella.
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vuotta vanhoja. Glastonilla on yli 100

eristyslasilinjastojen testiyhteyksiä on

erilaista päivitystuotetta eri konemal-

luotu pilvipalveluun.

leille. Koneen modernisointi uudella

Lisääntyneiden pilvipalvelujen sekä

Glaston jatkoi vuonna 2020 panos-

Älykästä lasia

tuksiaan tuotekehitykseen ja kehitty-

Aurinkoenergian suosio kasvaa, ja

viin lasiteknologioihin. Tuotekehityksen

aurinkoenergiakennoissa ja panee-

teknologialla, kuten esimerkiksi uudella

toisaalta myös tietomurtojen seurauk-

kärjessä ovat uudet digitaaliset ja

leissa käytettävälle lasille asetetaan

ohjausjärjestelmällä, uudella karkai-

sena tietoturvan ja -suojan merkitys

IoT-pohjaiset tuotteet, jotka mahdollis-

kovia laatuvaatimuksia muun muassa

sukammiolla tai kyvykkyydellä jalos-

yhteiskunnassa on kasvanut mer-

tavat siirtymisen kohti täysin automati-

lasien kaarevien pintojen ja lasin pak-

taa matalaemissiivistä lasia pidentää

kittävästi. Glaston kiinnittää erityistä

soitua lasin prosessointia. Tämän työn

suuden suhteen. Tämän Glaston on

koneiden elinikää ja laskee energian-

huomiota tietoturvaan liittyvien riskien

uusin tulos on lokakuun puolivälissä

huomioinut tuotekehityksessään, ja

kulutusta lasinjalostusprosessissa.

hallintaan sekä yhtiön omien että sen

virtuaalisilla glasstec- messuilla esitelty

Glastonin kehittämä GlastonAirTM

asiakkaiden tietojen osalta. Tietotur-

kuppipyörätekniikka arkkitehtuurilasin

-karkaisukone vastaa erinomaisesti

Digitaalisia palveluita

vaan liittyvää toimintatapaa ja vastuita

reunahiontaan.

tähän tarpeeseen.

Ennakoiva huolto pidentää koneen

ohjaa Glastonin tietoturvapolitiikka, ja

Glaston osallistui teollisuuden

käyttöä ja suunnitellut huoltovälit var-

tietoturvaa seurataan ja auditoidaan

koneoppimishanke MIDAS:iin, jossa

lisäarvoa tuovat lasituotteet, kuten

mistavat tuotannon laadun ja tehok-

säännöllisesti. Myös Glastonin kump-

kehitettiin ja otettiin käyttöön useita

esimerkiksi älylasit, ovat yhä vahvem-

kuuden. MyGlaston -asiakasportaali

paneiden ja alihankkijoiden edellyte-

tekoälysovelluksia karkaisuprosessin

min tulossa markkinoille, ja esimerkiksi

sisältää kaikki Glastonin ja asiakkaan

tään noudattavan yhtiön tietoturvaan

laadun ja hallinnan parantamiseksi.

älylasituotteiden energiansäästöpo-

väliset tiedot, kuten koneen huolto-

liittyviä ohjeita.

Tekoälykehityksen pohjan luo Glaston

tentiaali lisää niiden kysyntää entises-

raportit, tekniset manuaalit ja käyttö-

Myös kehittyvät lasiteknologiat ja

Insight -palveluun lähes 200 karkaisu-

tään. Glaston tarjoaa suunnittelu- ja

ohjeet sekä yhteydet Glaston Insight

Vaativien tuotteiden kehittäjä

koneesta kerätty data. Tälle alustalle

konsultointipalveluja älylasi- ja ener-

-pilvipalveluun. Koneiden liittäminen

Glaston on toimialansa edelläkävijä,

Glaston kehittää uusia teknologioita

gialasi-ikkunoiden tuotantoon sekä

pilvipalveluun mahdollistaa asiak-

joka tunnetaan lasialalla teknologiajoh-

kuten syväoppivia neuroverkkoja, joilla

aurinkoenergiasovelluksiin.

kaalle muun muassa reaaliaikaisen

tajuudesta sekä korkeasta laadusta.

lisätään karkaisuprosessin automa-

tuotannon seurannan ja raportoinnin,

Yhtiön asema on erityisen vahva

tisointia sekä luodaan ennakoivan

asiakastuen mahdollisessa häiriöti-

teknologisesti vaativimpien tuotteiden

huollon toiminnallisuuksia.

lanteessa ilman viiveitä ja ympäristöä

kehittäjänä. Yhtiö tekee tuotekehitystä

kuormittavaa matkustamista sekä

tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa

IoT:n tarjoamia mahdollisuuksia Glas-

uusien, konenäköön perustuvien pal-

ja kumppaniensa, kuten tutkimuslai-

ton auttaa asiakkaitaan käyttämään

velujen käyttöönoton.

tosten, yliopistojen ja muiden korkea-

koneitaan mahdollisimman tehok-

koulujen kanssa. Koronapandemian

kaasti. Tehokkuuden ja luotettavuu-

Insight-palveluun oli liitetty yli 180 kar-

vuoksi useita tuotekehitysprojekteja

den sivutuotteena saavutetaan myös

kaisukonetta sekä rekisteröity yli neljä

jouduttiin siirtämään tuonnemmaksi.

optimoitu energiankulutus.

miljoonaa lasin prosessointilastausta.

Toisaalta pandemia on korostanut

Insight-ekosysteemiin yhdistettiin

digitaalisten ja etäpalvelujen merki-

myös ensimmäiset laminointikoneet ja

tystä entisestään.

Vuoden 2020 lopussa Glaston

Hyödyntämällä pilvipalveluita ja

Glaston
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Vastuullinen
yrityskansalainen

Lasialaa kehittävä
teknologiajohtaja
Glaston on aktiivisesti ja monipuolisesti

Yliopisto, Business Finland, Fraunhofer-insti-

mukana kehittämässä alaansa. Edistämme

tuutti Saksassa ja sveitsiläiset yliopistot. Yhtiö

lasinjalostusalan ja sen käyttämien tekno-

tarjoaa myös aktiivisesti kesätyö-, päättötyö- ja

logioiden kehittymistä omassa toiminnas-

harjoittelupaikkoja tulevaisuuden osaajille. Sak-

samme ja kumppaneidemme kanssa.

sassa yhtiöllä on oma oppisopimusohjelma.

Glaston vaikuttaa seuraavissa kansainväli-

Glaston tekee kehittyviin lasiteknologioihin

sissä lasialan järjestöissä:

liittyviä kehitys- ja suunnitteluprojekteja. Tällä

• NGA/GANA:ssa Yhdysvalloissa

alueella toimivat yritykset ovat tyypillisesti

• China Glass Associationissa Kiinassa

oman alansa edelläkävijöitä, jolloin vaatimuk-

• Verband Deutscher Maschinen und

set uudelle lasiteknologialle ja sen kehittä-

Anlagenbau -järjestön lasiteknologia-

miselle ja soveltamiselle käytäntöön ovat

foorumissa Saksassa

erittäin korkeat. Teknologisen osaamisensa ja

• Saksan ja Suomen tasolasiyhdistyksissä

laajan kontaktiverkostonsa ansiosta Glaston
on saavuttanut aseman luotettavana yhteis-

Lisäksi Glaston toimii aktiivisena jäsenenä

työkumppanina älylasikeksintöjä kehittäville ja

Suomen kansallisen työryhmän valtuuttamana

kaupallistaville yrityksille.

CEN:in (European Committee for Standardiza-

Glastonin kahden vuoden välein järjestämä

tion) ja ISO:n (International Organization for

Glass Performance Days -konferenssi kokoaa

Standardization) lasia-alaan liittyvissä komite-

yhteen lasinjalostusketjun kaikki eri sidosryh-

oissa sekä työryhmissä turvalasiin (karkaistu ja

mät, ja konferenssi on lasialan arvostetuin

laminoitu lasi) liittyvien standardien valmiste-

tapahtuma. Konferenssin tavoitteena on jakaa

lussa. Näiden kautta yhtiön edustajat pääsevät

uusinta tietoa alan toimijoiden kesken sekä

vaikuttamaan alan standardien syntymiseen ja

edistää uusien käyttöalueiden ja teknologisten

käytännön kokemuksensa myötä kertomaan,

ominaisuuksien kehittämistä. Konferenssia on

mitä vaatimuksia standardien olisi hyvä kattaa.

järjestetty vuodesta 1992 alkaen ja vuosien

Glaston tekee tiivistä yhteistyötä eri tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Tärkeim-

aikana konferenssiin on osallistunut yli 15 000
lasialan ammattilaista.

piä kumppaneita ovat muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tampereen

Glaston

Yritysvastuuraportti 2020

22

©UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh

AHLSTRÖM COLLECTIVE IMPACT

Rakennamme yhdessä
tulevaisuutta
Glaston on mukana elokuussa 2020 käynnistetyssä Ahlström Collective
Impact (ACI) -vastuullisuusaloitteessa, jonka tavoitteena on kohdentaa
strategisia investointeja valikoituihin YK:n kestävän kehityksen hankkeisiin.
Verkostoon kuuluvat Glastonin lisäksi Ahlstrom-Munksjö, Ahlström Capital,
Antti Ahlström Perilliset, Eva Ahlströmin Säätiö ja Destia.
Ahlström Collective Impact on uusi

Glastonille ACI-aloite ja yhteistyö

yhteistyömalli Ahlström-verkoston

ovat hieno uusi tapa myötävaikut-

yritysten ja Suomen UNICEF:in välillä,

taa tulevien sukupolvien parempaan

jonka avulla verkoston yritykset voivat

huomiseen. Yhdistämällä voimamme

yhdistää voimansa saavuttaakseen

Ahlström Network -yritysten kanssa

merkittäviä muutoksia globaalissa

voimme aikaansaada todellisia muu-

yhteiskunnassa sekä parantaa lasten

toksia. Tärkeää oli myös saada myös

elämää maailmanlaajuisesti.

henkilöstömme mukaan toimintaan.

Yhteisen aloitteen tarkoituksena on
mahdollistaa investointeja, jotka tuke-

Arvojemme mukaisesti rakennamme
yhdessä tulevaisuutta.

vat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista. Vuonna
2020 Ahlström Collective Impact
keskittyi UNICEF:n kautta tukemaan
COVID-19-kriisiavun saamista lapsille.
Koronaviruspandemia vaikuttaa sekä
lyhyellä että pitkällä aikavälillä lasten
terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen.
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