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Lasin- 
jalostuksen 
edelläkävijä 
Glastonin päämääränä on rakentaa 
parempaa tulevaisuutta turvallisempien 
ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen 
avulla. 

Glaston on lasinjalostusteollisuuden teknologioiden 
ja palveluiden edelläkävijä. Glastonin koneilla proses-
soitua lasia toimitetaan arkkitehtuurilasi-, ajoneuvo-
lasi-, aurinkoenergia ja näyttöteollisuudelle. Suurin 
osa yrityksen teknologialla tuotetusta lasista toimite-
taan rakennusteollisuudelle.

Uuden visionsa mukaisesti Glaston haluaa johtaa 
globaalin lasinjalostusteollisuuden kehitystä innova-
tiivisilla teknologioilla ja elinkaariratkaisuilla. 

Rakennusten turvallisuuteen kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota, ja lasitusratkaisujen osalta 
tämä tarkoittaa karkaistun ja laminoidun lasin lisään-
tyvää käyttöä. Karkaisu, laminointi ja eristyslasipro-
sessit ovat Glastonin ydinosaamista ja näissä yhtiö 
tarjoaa edistyksellisintä teknologiaa.

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä energiate-
hokkaampien ja ympäristön kannalta kestävämpien 
lasiratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Glastonin 
teknologialla jalostetut energiatehokkaat kaksi- tai 
kolminkertaiset eristyslasiyksiköt ja niissä käytetyt 

pinnoitetut, matalaemissiiviset lasit vastaavat raken-
nusten energiansäästötarpeisiin.

Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu heijas-
tuu vahvasti myös lasitoimialaan, mikä on johtanut 
nopeaan kehitykseen ohuen lasin sekä aurinkoener-

giaratkaisuissa käytettävän lasin osalta. Alan inno-
vatiivisena teknologiajohtajana Glaston on vahvasti 
mukana tässä kehityksessä, ja tuo jatkuvasti markki-
noille entistä edistyksellisempää teknologiaa vastaa-
maan markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 
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Vuonna 2019 Glastonin toiminnan 
laajuus kasvoi merkittävästi, kun yhtiö 
osti saksalaissveitsiläisen Bystronic 
glassin. Kaupan myötä Glastonin tar-
jonta laajeni eristyslasiteknologioihin 
arkkitehtuurimarkkinoilla sekä esikäsit-
telyyn ajoneuvo- ja näyttöteollisuuden 
markkinoilla. 

Glastonilla on tuotantoa Saksassa, 
Suomessa, Kiinassa ja Sveitsissä. Suo-
men, Sveitsin ja Kiinan tehtailla tehdään 
koneiden kokoonpanoa, Saksassa 
koneiden valmistusta. Lisäksi yhtiöllä 
on myynti- ja huoltopisteitä 10 maassa. 
Näistä Glaston palvelee asiakkaitaan, 
jotka toimivat yli sadassa eri maassa. 
Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

Glastonin konsernirakenteessa on 
kolme segmenttiä:
• Glaston Insulating Glass
• Glaston Heat Treatment sekä
• Glaston Automotive & Display 

Näiden lisäksi Glaston tarjoaa digi-
taalisia palveluita, kuten lasinjalostus-
koneiden etävalvonta- ja vianmää-
rityspalveluita sekä konsultointi- ja 
suunnittelupalveluita. Henkilöstöä työs-
kentelee myös koneiden ja palveluiden 
myynnissä sekä konsernin hallinnossa.  

Glastonin omistusrakenne
Glaston Oyj Abp:n osake (GLA1V) on 
noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälis-

talla. Vuoden 2021 päättyessä Glastonilla 
oli 7 427 osakkeenomistajaa. Vuoden 
lopussa yhtiön suurimmat omistajat 
olivat Ahlstrom Capital B.V. (26,39 %), 
Hymy Lahtinen Oy (12,22 %), Keskinäi-
nen työeläkevakuutusyhtiö Varma (7,50 
%), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen (7,31 %) ja OP-Suomi Pienyh-
tiöt sijoitusrahasto (6,04 %). 

Uusi strategia näyttää suuntaa
Yhtiön uusi strategia vuosille 2021−2025 
saatiin valmiiksi elokuussa, ja sen tavoit-
teena on selkeästi paraneva orgaani-
nen kasvu ja kannattavuus. Strategian 
onnistunutta toteutusta tukevat kon-
serninlaajuiset kulmakivihankkeet.

Glastonin päivitetyssä strategiassa 
kestävä liiketoiminta on yksi paino-
pistealueista, ja sen kehittämiseksi 
on perustettu strateginen kulmakivi-
hanke. Suurin osa yhtiön liiketoimin-
nasta kohdistuu arkkitehtuuriseg-
menttiin, jossa Glastonin tuotteet 
tarjoavat avainteknologiaa rakennus-
ten energiatehokkuuden ja turvallisuu-
den parantamiseksi.

Glaston Automotive & Display  
-segmentti tarjoaa lasinjalostuskoneita 
ja huolto-, päivitys- ja modernisointi-
palveluita sekä varaosia ajoneuvo- ja 
näyttöteollisuuteen. Automotive & 
Display -segmentti sisältää Automo-
tive & Display Technologies -tuotea-
lueen ja siihen liittyvät huoltopalvelut.  
Segmentin henkilöstöstä suurin osa 
on Sveitsissä. 

Glastonin segmentit keskittyvät eri toimialoille

Glaston Insulating Glass 
-segmentti tarjoaa korkean 
teknologian koneita eristyslasin 
valmistukseen, huolto-, päivitys- 
ja modernisointipalveluita sekä 
varaosia. Insulating Glass  -seg-
mentti sisältää Insulating Glass 
Technologies -tuotealueen sekä 
eristyslasikoneisiin liittyvät huolto-
palvelut. Segmentin henkilöstöstä 
suurin osa on Saksassa. 

Glaston Heat Treatment-segmentti 
sisältää laajan ja teknisesti edistyneen 
valikoiman lämpökäsittelykoneita, 
huolto-, päivitys- ja modernisointipalve-
luita sekä varaosia lasin tasokarkaisuun, 
taivutukseen, taivutuskarkaisuun ja 
laminointiin. Heat Treatment -segmentti 
sisältää Heat Treatment Technologies 
-tuotealueen ja lämpökäsittelykoneisiin 
liittyvät huoltopalvelut.  Segmentin hen-
kilöstöstä suurin osa on Suomessa.
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Glaston kulmakivihankkeet

Kestävä liiketoiminta strategian kulmakivenäStrategian toteuttamista tuetaan viiden konserninlaajuisen  
kulmakivihankkeen avulla:

1. Menestys innovoimalla asiakkaiden kanssa: Glastonin 
teknologiajohtajuuden vahvistaminen integroimalla 
asiakastuntemus saumattomasti yhteen nopeamman 
innovaatio- ja kehitystyön kanssa.

2. Digitaalisen muutoksen johtoasema: työkalujen ja 
infrastruktuurin rakentaminen kaikissa Glastonin toiminnoissa 
tavoitteena johtaa toimialan digitaalista muutosta.

3. Glastonin työntekijöiden tukeminen kohti menestystä on 
olennaista halutun yrityskulttuurin rakentamisessa. Johtajuuden 
kehittäminen ja yhteisten johtamisperiaatteiden hyödyntäminen 
ovat avainasemassa strategian täytäntöönpanossa ja sen 
sisällyttämisessä osaksi jokapäiväisestä työtä. 

4. Kestävä liiketoiminta ja jatkuva parantaminen: mahdollistaa 
pitkän aikavälin menestyksen vahvistamalla jatkuvan 
parantamisen kulttuuria ja edistämällä järjestelmällisesti 
kestävän liiketoiminnan agendaa. 

5. Globaali hankinnan ja tuotannon hallinta mahdollistaa toiminnan 
tehokkuuden ja kasvun yhdenmukaisemmilla hankinta- ja 
tuotantoprosesseilla. 

Strategiatyön yhteydessä asetettiin uudet kestävää liiketoimintaa 
edistävät ei-taloudelliset tavoitteet:
• Asiakastyytyväisyys (Net Promoter Score, NPS) yli 40
• Työturvallisuus: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa  

(LTA, edistymistä mitataan tapaturmataajuudella LTIFR)
• Työntekijöiden sitoutumisaste yli 75 (100:sta)
• Glastonin CO2-päästöt (Scope 1 + 2) suhteessa liikevaihtoon  

50 % vuoden 2020 tasoa pienemmät. 

Vastuullisuustyömme otti vuoden 2021 
aikana ison harppauksen eteenpäin 
osaksi strategiaamme ja systemaattista 
johtamista Glastonin strategiauudistuk-
sen myötä.

Olemme toki jo vuosien ajan tehneet 
työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. 
Strategiaprosessi ja sen erilaiset analyy-
sit auttoivat meitä näkemään aiempaa 
kirkkaammin, miten pystymme vaikut-
tamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
rakennusten energiatehokkuuteen sekä 
turvallisuuden kehittämiseen suoraan 
liiketoimintamme kautta ja samalla luo-
maan uusia mahdollisuuksia. 

Päivitetyssä strategiassamme kes-
tävä liiketoiminta ja jatkuva parantami-
nen on yksi painopistealueista, ja sen 
kehittämiseksi on perustettu strateginen 
kulmakivihanke. Asetimme myös ensim-
mäiset koko Glastonin laajuiset ei-talou-
delliset tavoitteet vuodelle 2025, sekä 
perustimme kestävän liiketoiminnan 
työryhmän kulmakivihankkeen tavoittei-
den tarkempaa suunnittelua ja toimeen-
panoa varten.

Olen erittäin iloinen uudesta työryh-
mästämme, jossa on mukana vastuuhen-
kilöitä eri puolelta organisaatiotamme. 
Hallittavat ja kehitettävät vastuullisuustee-

mat ovat laajoja, osaamisemme kattaa 
eri osa-alueita – ja opimme yhdessä 
jatkuvasti lisää. Selkeiden vastuiden 
sekä päivitetyn olennaisuusarvion 
myötä tekemisemme myös jäsentyy ja 
systematisoituu entisestään. Vuoden 
2022 aikana, työn päästessä pidem-
mälle, tulemme laatimaan kestävää 
liiketoimintaa edelleen eteenpäin vievät 
suunnitelmat tuleville vuosille.

Töitä on vielä paljon edessä, ja luot-
tavaisin mielin jatkamme yhteistyötä 
glastonilaisten sekä sidosryhmiemme 
kanssa vuoden 2022 aikana!

Päivi Lindqvist, 
Talousjohtaja & Kestävä liiketoiminta  
& jatkuva parantaminen - 
kulmakivihankkeen sponsori
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216,2

Koronan vaikutus Glastoniin
COVID-19-pandemialla on ollut edelleen 
vaikutuksia Glastoniin. Jo pandemian 
varhaisessa vaiheessa käyttöön otettu-
jen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden, 
kuten etätyösuosituksen ja tiukan tur-
vallisuusohjeistuksen ansiosta, Glaston 
on pystynyt ylläpitämään tuotantotoi-
mintojaan, ja koronatartuntoja oli vähän 
henkilöstön keskuudessa. 

Turvallisen ja terveellisen elämän ja 
työympäristön merkitys on kasvanut 
viime vuosina ja turvallisuus on Glastonille 
vahva painopiste myös sisäisesti. Monet 
Glastonin työntekijät ovat pandemian 
aikana tehneet etätöitä turvatakseen 
oman ja tuotantohenkilöstön terveyden. 

Eri maiden muuttuvat matkustusra-
joitukset ja asiakkaiden tehdasvierailuja 
koskevat rajoitukset ovat edelleen vai-
keuttaneet huolto- ja palvelutoimintoja. 
Asennustyöt on kuitenkin mukautettu 
nykyolosuhteisiin uusilla asennustavoilla, 
kuten tarkalla matkasuunnittelulla ja digi-
taalisilla tukityökaluilla. Saksassa Glaston 
koulutti ensihoitajia henkilöstön korona-
pikatestien suorittamista varten. Kaikki 
yhtiön tuotantolaitokset olivat täysin 
toimintakykyisiä ja Glastonin liiketoiminta 
kehittyi positiivisesti vuoden 2021 aikana.

Jatkuvaa vuoropuhelua ja kehitystyötä
Yhtiön tavoitteena on olla vastuullinen 
ja luotettava kumppani sidosryhmilleen. 

Merkittävimpiä sidosryhmiä ovat 
nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat 
ja työntekijät, osakkeenomistajat ja 
sijoittajat, toimittajat ja alihankkijat, 
tiedotusvälineet, viranomaiset ja 
paikallisyhteisöt sekä tutkimuslaitok-
set, korkeakoulut ja ammattikoulut. 
Glaston käy jatkuvaa vuoropuhelua 
sidosryhmiensä kanssa ajankohtaisista 
teemoista vastatakseen sidosryhmien 
odotuksiin. 

Yksi Glastonin strateginen kulma-
kivihanke on Menestys innovoimalla 
asiakkaiden kanssa, joka keskittyy 
yhtiön teknologiajohtajuuden vahvis-
tamiseen integroimalla asiakkaiden 
tarpeiden ymmärtäminen saumatto-
masti yhteen nopeamman innovaatio- 
ja kehitystyön kanssa. 

Pysyäkseen lasinjalostustuotteiden 
ja -palveluiden kehityksen eturinta-
massa Glaston panostaa merkittävästi 
ydinliiketoimintansa teknologiaportfo-
lion sekä tutkimus- ja tuotekehitystoi-
minnan jatkuvaan kehittämiseen.  

Raportin kattavuus
Tässä vastuullisuusraportissa kuvataan 
Glaston-konsernin toimintaa vuonna 
2021. Raportin sisältö ja käsitellyt tee-
mat pohjautuvat Glastonin päivitettyyn 
strategiaan sekä syksyllä 2021 tehtyyn 
olennaisuusanalyysin päivitykseen. 
Raportti kattaa koko konsernin.

Avainluvut 2021

APAC ..............17 %
Amerikka.... 30 %
EMEA .............52 %

Liikevaihto 
alueittain, %

Saadut tilaukset tuotealueittain, M€ 

Heat Treatment Technologies
Insulating Glass Technologies  
Automotive & Display 
Technologies

Services 
Kohdistamaton ja eliminoinnit

153,5

2021

2020

EMEA ...........73 %
Aasia ........... 20 %
Amerikka..... 7 %

Henkilöstömäärä vuoden 
lopussa alueittain, %

Heat Treatment
Insulating Glass  
Automotive & Display

2021

2020

94,8

63,9

Tilauskanta, M€

11,12021

2020 7,7

Vertailukelpoinen EBITA, M€

94,8

63,9

182,7 
M€

750 
henkilöä
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Glastonin liiketoimintaa tukevat megatrendit 
Glastonin liiketoimintaan ja 
tuotekehitykseen vaikuttavat 
erityisesti kaupungistumisen 
sekä kasvavan ympäristö-
tietoisuuden megatrendit. 
Lisääntyvän lasin käytön 
myötä odotukset sen ener-
giatehokkuudelle, turvallisuu-
delle sekä monikäyttöisyy-
delle ovat kasvaneet. 

Kaupungistuminen ja megakaupungit
Kaupungistuminen on yksi maailman 
voimakkaimmista muutosvoimista. YK 
on arvioinut, että vuoteen 2050 men-
nessä lähes 70 % maailman väestöstä 
asuu kaupungeissa ja kehittyviin mai-
hin syntyy yli 10 miljoonan asukkaan 
megakaupunkeja. Kaupungistumisen 
myötä tarve uudisrakentamiselle kas-
vaa ja lisäksi olemassa olevaa raken-
nuskantaa kehitetään, mikä lisää lasin 
kysyntää. Glaston osallistuu energia-
tehokkaampien yhteiskuntien raken-
tamiseen tarjoamalla asiakkailleen 
laajan valikoiman tuotteita ja palveluja, 
joilla he voivat valmistaa entistä ener-
giatehokkaampia ikkunoita ja eristys-
lasiyksiköitä. 

Ilmastonmuutos ja resurssitehokkuus
Lasin käyttö rakennuksissa on selvästi 
lisääntynyt, sillä oikein suunnitellulla 
lasin käytöllä voidaan pienentää raken-
nuksen energiankulutusta, parantaa 
äänieristystä ja samalla lisätä valoi-
suutta. Myös ihmisten mieltymykset 
lisäävät lasien käyttöä rakennusma-
teriaalina. Tämä kehitys tuo kasva-
vaa kysyntää energiansäästölasille, 
eristyslasiyksiköille sekä aurinkoener-
giaratkaisuille. 

Ympäristötietoisuuden lisääntyessä 
ja rakentamiseen liittyvien lakien ja 
asetuksien tiukentuessa rakennusten 
energiasäästövaatimukset kiristyvät. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi hyö-
dynnetään yhä enemmän eristys- ja 
energiansäästölaseja. Myös aurinko-
energian hyödyntäminen rakennuk-
sissa lisääntyy, jolloin aurinkokennoihin 
tarvittavan lasin kysyntä kasvaa. 

Turvallisuus
Rakennusten turvallisuuteen kiinnite-
tään enemmän huomiota. Kiristyvien 
turvamääräysten johdosta käytetään 
yhä enemmän turvalaseja, mikä on 
tarkoittanut karkaistun ja laminoidun 
lasin kasvavaa kysyntää. Karkaistu tai 

laminoitu turvalasi auttaa suojaamaan 
ihmisiä loukkaantumisilta, sillä ne ovat 
selvästi vahvempia tavalliseen lasiin 
verrattuna, eivätkä aiheuta vaaraa 
rikkoutuessaan. 

Sosiaalinen vastuu 
Jotta yritys pystyy houkuttelemaan 
osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, 
sen tulee kantaa myös sosiaalinen vas-
tuunsa ja asettaa itselleen kunnianhi-
moisia kestävän kehityksen tavoitteita. 
Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus 
ovat tärkeitä teemoja yhteiskunnal-
lisessa keskustelussa sekä työnteki-
jöiden hyvinvoinnin varmistamisessa. 
Glaston sitoutuu omassa toiminnas-
saan tarjoamaan turvallisen ja hyvän 
työpaikan henkilöstölleen.

Myös toiminnan läpinäkyvyys ja toi-
mitusketjujen jäljitettävyys on entistä 
tärkeämpää paitsi riskien hallinnan 
kannalta, myös rahoittajien ja sijoitta-
jien arvioinneissa.
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Glastonin vastuullisuus ja sen johtaminen

Henkilöstö
• Terveys & turvallisuus ja riskien ennaltaehkäisy 
• Osaaminen ja ammattitaito, kehitys ja koulutus
• Monimuotoisuus ja osallisuus

• Tasa-arvo, syrjinnän ja häirinnän vastaiset  
toimenpiteet

• Hyvä johtajuus

Ympäristö
• Ilmastovaikutukset ja skenaariot
• Tiukentuvan päästöregulaation tuomat  

mahdollisuudet ja riskit  

Vastuullinen liiketoiminta
• Taloudellinen vastuu kilpailukyvyn ja  

kannattavuuden turvaamiseksi
• Korruption vastaisen työn ja reilun kilpailun  

käytännöt
• Vastuullinen myynti

Asiakas
• Käyttäjäkokemus ja asiakastyytyväisyys

Tuotteet & Palvelut
• Koneiden laatu, luotettavuus ja pitkä-

ikäisyys, elinkaaren hallinta
• Koneen turvallinen käyttö sekä käyttö-

koulutus asiakkaille 
• Digitalisaatio ja automaatio
• Tietoturva 
• Kiertotalouteen tähtäävä energia- ja  

materiaalitehokkus
• Lopputuotteen laatu, turvallisuus ja  

kierrätettävyys

Vastuullinen hankinta Vastuullinen yhteiskunnan jäsen

Toimittajat
• Toimittajavaatimukset, arvioinnit ja auditointi 
• Ihmisoikeudet ja työturvallisuus  

hankintaketjussa
• Korruption vastaisuus hankintaketjussa  

ja ostoissa
• Ympäristöasiat toimitusketjussa

Kestävä huominen
• Epäsuorat vaikutukset liittyen energia- 

tehokkaisiin kaupunkeihin ja yhteiskuntiin
• Epäsuorat energia- ja päästövähennykset
• Epäsuorat materiaalisäästöt

• Kestävät lopputuoteratkaisut 
• Toimialan kehittäminen, tutkimusyhteistyö
• Yhteiskuntien hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisen edistäminen

Vastuullinen oma toiminta Vastuullinen kumppaniGlaston on sitoutunut  
tarjoamaan työntekijöilleen 
turvallisen ja hyvän työ-
paikan, olemaan vastuulli-
nen kumppani asiakkailleen, 
hyödyntämään voimavaroja 
tehokkaasti ja vähentä-
mään tuotantoprosessiensa 
ympäristövaikutuksia.  
Glastonin merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksia syn-
tyy sen tuotteiden käytön 
kautta, ja yhtiön tuoteva-
likoima vastaa energiate-
hokkaampien ja ympäristön 
kannalta kestävämpien 
lasiratkaisujen kasvavaan 
kysyntään.

Glaston päivitti vuoden 2021 lopulla 
vastuullisuuden olennaisimpia näkö-
kohtia vastaamaan uutta strategiaa 
sekä toimintaympäristössä tapahtu-
via muutoksia. Arviossa huomioitiin 
myös ulkoisten sidosryhmien ja 
oman henkilöstön näkemyksiä. 
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Päivityksessä tarkennettiin jo 
aiemmin tunnistettujen olennaisten 
teemojen sisältöjä. Glastonin olennai-
set vastuullisuuden teemat ovat: 
• vastuullinen oma toiminta (hen-

kilöstö, ympäristö ja vastuullinen 
liiketoiminta), 

• vastuullinen hankinta, 
• vastuullinen kumppani ja 
• vastuullinen yhteiskunnan jäsen. 

Olennaisuustarkastelun yhteydessä 
tunnistettiin myös Glastonin toimintaan 
liittyvät ja siitä aiheutuvat merkittävim-
mät ilmasto- ja luonnon monimuotoi-
suusriskit. Ilmastoriskit arvioitiin pääosin 
keskitasoiseksi tai matalaksi. Glastonin 
ilmastoriskien hallinnasta on raportoitu 
tarkemmin tilinpäätöksessä, hallituksen 
toimintakertomuksen yhteydessä. 

Kestävän liiketoiminnan työryhmä  
koordinoi työtä
Glastonin uuden strategian yksi pai-
nopistealue on kestävä liiketoiminta. 
Yhtiössä on luotu johtamisrakenteet ja 
selkeät vastuut kestävän liiketoiminnan 
käytäntöjen toteuttamiseksi. Glastonin 
päivittäisiä valintoja ohjaa yhtiön eetti-
nen toimintaohje, Code of Conduct. 

Vastuullisuusagendan järjestelmäl-
listä kehittämistä varten Glastonissa 
perustettiin syksyllä 2021 kestävän 
liiketoiminnan työryhmä, johon kuuluu 
eri funktioiden asiantuntijoita. Työ-
ryhmän tehtävänä on koordinoida 
kestävän liiketoiminnan kehitystä 
Glastonissa, luoda vastuullisuustyölle 
koko yhtiön laajuiset yhdenmukai-
set prosessit ja työkalut sekä vastata 
työn seurannasta ja raportoinnista. 

Työryhmä kehittää toimintaa myös 
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyn-
tämiseksi sekä vastaamaan kasva-
viin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin 
ja sidosryhmien odotuksiin. Ryhmä 
raportoi konsernin johtoryhmälle ja 
hallitukselle.

 Kestävän liiketoiminnan tavoitteet 
Strategiatyön yhteydessä asetettiin 
uudet konserninlaajuiset kestävää 
liiketoimintaa edistävät ei-taloudelliset 
tavoitteet vuodelle 2025:
• Työturvallisuus: nolla poissaoloon 

johtanutta tapaturmaa (LTA, mitat-
tuna tapaturmataajuudella LTIFR)

• Henkilöstön sitoutumisaste yli 75 
(100:sta)

• Glastonin oman toiminnan 
CO2-päästöt (Scope 1 ja 2) suh-
teessa liikevaihtoon 50 % vuoden 
2020 tasoa pienemmät

• Asiakastyytyväisyys (Net Promoter 
Score, NPS) yli 40

Näiden päätavoitteiden lisäksi Glasto-
nin muita vastuullisuustavoitteita edis-
tettiin sekä tarkennettiin vuoden 2021 
aikana. Uusia tarkennettuja tavoitteita 
asetettiin muun muassa arvoketjun 
kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan 
sekä toimittajien sitoutumiseen Glas-
tonin eettisiin periaatteisiin.
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Aihe Mittari Tavoite Toteuma 2021 Aikataulu

Vastuullinen  
liiketoiminta

Eettisen toimintaohjeen (Code of Conduct) 
kouluttaminen henkil östölle 

Koulutuksen kattavuus 100 % Koulutukset aloitettiin vuoden 2021 aikana, 
vuoden lopussa kattavuus 97 %

Koulutukset tulevat osaksi uusien työnte-
kijöiden perehdytystä 

Jatkuva

Turvallinen  
työpaikka

Tapaturmataajuus (LTIFR), tapaturmien 
määrä miljoonaa työtuntia kohti

Tapaturmataajuus nolla LTIFR vuonna 2021 = 3,3 2025

Ilmoitukset työpaikkahäirinnästä Ei ilmoituksia Vuonna 2021 ei raportoitu yhdestäkään 
työpaikkahäirintäepäilystä

Jatkuva 

Henkilöstön sitoutumisaste Sitoutumisaste yli 75 (100:sta) Lähtötaso mitataan vuoden 2022 aikana 2025

Vaikutukset 
ympäristöön

CO2-päästöt omassa toiminnassa CO2-päästöt (Scope 1+2) suhteessa 
 liikevaihtoon 50 % vuoden 2020 tasoa 
(16,3 tCO2/milj.€) pienemmät

Toteuma (14,3 tCO2/milj.€)
-13 % vuoden 2020 tasoon verrattuna 

2025 

Päästöt arvoketjussa Scope 3 -päästöjen laskenta tehdään 
vuoden 2022 aikana 

- 2022

Energia- ja materiaalitehokkuus Tavoite määritellään 2022 aikana - 2022

Vastuullinen 
hankinta

Toimittajien sitoutuminen Glastonin eettisiin 
periaatteisiin (uudet ja nykyiset toimittajat)

Sitoutumisen kattavuus 100 % Sitoutuminen otetaan osaksi sopimuksia 
vuoden 2022 aikana

2025

Vastuullinen 
kumppani

Toimialan paras asiakaskokemus Asiakastyytyväisyys (NPS) yli 40 NPS-mittaaminen koko Glastonin  
laajuiseksi vuoden 2022 aikana

2025

Vastuullisuuden tärkeimmät tavoitteet

Eettiset toimintaohjeet ohjaavat  
päivittäisiä valintoja 
Glastonin eettiset toimintaohjeet 
(Code of Conduct) ohjeistavat Glas-
tonin koko henkilöstöä toimimaan 
eettisesti ja vastuullisella tavalla niin 
työpaikalla, vuorovaikutuksessa eri 
kumppaneiden, asiakkaiden ja toimit-

tajien kanssa kuin myös vastuullisena 
toimijana yhteiskunnassa. Eettisissä 
toimintaohjeissa muun muassa 
sitoudutaan ihmisoikeuksien kunnioit-
tamiseen ja kielletään ehdottomasti 
kaikenlainen häirintä.

Glaston on sitoutunut jokapäiväi-
sessä toiminnassaan torjumaan lahjon-

taa ja korruptiota. Glastonilla on omat 
toimipisteet kymmenessä maassa, ja 
näistä palvelemme asiakkaitamme yli 
sadassa maassa. Yhtiön omaa toimin-
taa täydentää globaali agenttiverkosto. 
Glaston tiedostaa, että korruption ja 
vilpin riski on mahdollinen yhtiön toi-
minta-alueilla ja toimintamaissa. 

Glastonin erillinen lahjonnan ja  
korruption vastainen politiikka (Anti- 
bribery and anti-corruption policy) 
linjaa selkeästi käytäntömme sekä 
lisää työntekijöidemme tietoisuutta 
korruptoituneiden maksujen riskistä, 
kieltää yksiselitteisesti lahjuksien 
maksamisen ja vastaanottamisen 
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sekä varmistaa, että yhtiön liike-
toimintaa harjoitetaan rehellisesti, 
eettisten normien mukaisesti sekä 
korruption vastaisten lakien, sääntö-
jen ja määräysten mukaisesti. 

Koko henkilöstölle järjestetään 
koulutusta päivitetyistä eettisistä 
toimintaohjeista. Koulutuksen tavoit-
teena on paitsi perehdyttää Glastonin 
henkilöstö päivitettyihin ohjeisiin, myös 
tukea ja vahvistaa Glastonin yhteistä 
eettistä toimintatapaa sekä tunnistaa 
ja käsitellä erilaisia ongelmakohtia. 
Lahjonnan ja korruption vastaisen poli-
tiikan sisällöstä järjestetään koulutusta 
henkilöille, joiden työtehtäviin aihe 
liittyy läheisesti. 

Eettisten periaatteiden koulutus 
on kiinteä osa uusien työntekijöiden 
perehdytystä, ja tavoitteena on, että 
jokainen Glastonin henkilöstöstä 
suorittaa koulutuksen kahden vuoden 
välein. Eettinen toimintaohje on jul-
kaistu suomeksi, englanniksi, saksaksi, 
kiinaksi ja venäjäksi, jotta mahdollisim-
man moni henkilöstöstä voi lukea sen 
omalla äidinkielellään. 

Glaston on julkaissut myös erillisen 
eettisen toimintaohjeen toimittajilleen 
(Glaston Supplier Code of Conduct), 
joihin se edellyttää toimittajiaan sitou-
tumaan. Glastonin toimittajien eettiset 
toimintaohjeet on julkaistu suomeksi, 
englanniksi, saksaksi ja kiinaksi. 

Eettisiä toimintaohjeita täydentävät 
muut hallituksen hyväksymät konser-
nitason politiikat, kuten lahjonnan ja 
korruption vastainen politiikka, tiedo-
nanto-, tietoturva- sekä riskienhallinta-
politiikka. Työturvallisuus on myös yksi 
Glastonin strategian ei-taloudellisista 
mittareista.

Glaston kehittää tuotteidensa 
laatua, luotettavuutta ja energiatehok-
kuutta jatkuvasti. Glastonin kokoon-
pano- ja tuotantoyksiköissä yhtiö toimii 
ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmän 
mukaisesti. Suomessa Glaston hallin-
noi ympäristöasioita ISO 14001 -ympä-
ristöhallintajärjestelmän mukaisesti. 

Glaston        Vastuullisuusraportti 2021         10



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 
terveystarkastukset yli 50-vuotiaille, harrastus- ja liikuntaedut, 
tiukat turvallisuusmääräykset sekä etätyösuositukset 
koronaviruksen leviämisen estämiseksi 

• eSkills -verkko-oppimisjärjestelmä koko henkilöstölle 
• kesätyö-, päättötyö- ja harjoittelupaikkoja nuorille 
• Ahlström Collective Impact yhteistyö Suomen UNICEFin kanssa

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 

• konsultointi- ja suunnittelupalveluja energialasi-ikkunoiden 
tuotantoon sekä aurinkoenergiasovelluksiin 

• resurssitehokkuuden ja puhtaiden sekä ympäristöystävällisten 
teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönoton 
mahdollistaminen 

• kaupunkien turvallisuuden lisääminen turvalasin käytön myötä
• 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

Tavoite 17: 
Tukea kestävän kehityksen toimeen-
panoa ja globaalia kumppanuutta

• 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 Suomen UNICEFin kanssa 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
Glaston tukee YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteita 
(Sustainable Development 
Goals, SDG), jotka ohjaavat 
jäsenmaiden, yritysten ja 
muiden organisaatioiden 
kestävän kehityksen toi-
menpiteitä vuoteen 2030 
asti. Olemme tunnistaneet 
seitsemän tavoitetta, jotka 
kumpuavat strategias-
tamme ja ovat kannal-
tamme olennaisimmat. 
Nämä antavat työllemme 
laajemman viitekehyk-
sen, ja tuemme näiden 
tavoitteiden toteutumista 
omassa toiminnassamme.
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Nettovaikutuksissa on kyse yrityksen 
ydinliiketoiminnan merkittävimpien 
positiivisten sekä negatiivisten vaiku-
tusten mittaamisesta ja niiden linkit-
tämistä yhteen: mitä resursseja yritys 
käyttää ja mitä se saa niillä aikaan. 
Selvityksessä oleellista on vaikutusten 
nettosumma eli kuinka paljon arvoa 
yritys luo suhteessa aiheuttamiinsa 
kustannuksiin ja haittoihin. 

Upright Projectin kehittämä malli 
perustuu koneoppimista hyödyn-
tävään tekoälymallinnukseen, jossa 
yhdistellään miljoonien tieteellisten 
artikkelien tietoja yhtiön toimintojen, 
tuotteiden ja palveluiden vaikutusten 
yhteismitalliseksi laskemiseksi. 

Tulokset osoittavat Glastonin 
tärkeimmän vaikutuksen olevan sen 
yhteiskunnalliset positiiviset vaikutuk-
set työpaikkojen sekä verojen maksun 

kautta. Lisäksi yhtiön huippuosaami-
nen lasinjalostusteknologioissa mah-
dollistaa yhteiskunnallisestikin hyödyl-
listä tuotekehitystä. 

Näiden positiivisten tulosten saavut-
taminen aiheuttaa kuitenkin kasvihuo-
nekaasupäästöjä ja lasijätettä koko 
lasinjalostuksen arvoketjussa. Selvityk-
sessä Glastonin hiilijalanjäljeksi arvi-
oitiin 34 400 tonnia CO2e, josta yhtiön 
oman toiminnan osuus on noin 8 %. 

Toisaalta Glaston vaikuttaa poikke-
uksellisesti myös positiivisesti kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämiseen 
asiakkaidensa Glastonin teknologialla 
valmistamien eristyslasien kautta. 
Glastonin teknologialla tuotetut kar-
kaistut ja laminoidut lasit ovat myös 
turvallisia käyttäjille, sillä ne eivät rik-
koutuessaan aiheuta haavoja.

Suurimmat vaikutukset 
puntarissa

NETTOVAIKUTUS LASKETTU

Impact Negative PositiveScoreYmmärtääksemme paremmin Glastonin liiketoiminnan aiheuttamat ja 
aikaansaamat vaikutukset ympäristölle, ihmisille ja yhteiskunnalle, olemme 
selvittäneet yhdessä suomalaisen Upright Projectin kanssa yhtiön netto
vaikutuksia vuosina 20202021.

Net score

Nasdaq Helsinki net score -11 %

+1.0Environment -1.8

+0.4-0.3

-2.8

Health +0.0

+0.2-0.9Knowledge -0.7

+15 %

-0.0Society +3.2 +3.2
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Vastuullinen  
oma toiminta

Henkilöstö
• Terveys & turvallisuus ja riskien 

ennaltaehkäisy 
• Osaaminen ja ammattitaito,  

kehitys ja koulutus
• Monimuotoisuus ja osallisuus

• Tasa-arvo, syrjinnän ja häirinnän 
vastaiset toimenpiteet

• Hyvä johtajuus

Ympäristö
• Ilmastovaikutukset ja skenaariot
• Tiukentuvan päästöregulaation 

tuomat mahdollisuudet ja riskit  

Vastuullinen liiketoiminta
• Taloudellinen vastuu kilpailukyvyn 

ja kannattavuuden turvaamiseksi
• Korruption vastaisen työn ja reilun 

kilpailun käytännöt
• Vastuullinen myynti



Ammattitaitoinen, sitoutu-
nut ja hyvinvoiva henkilöstö 
on Glastonin menestymisen 
perusta. Glaston huolehtii 
henkilöstön ammattitaidon 
jatkuvasta kehittämisestä, 
tarjoamalla henkilöstölleen 
innostavan työympäristön, 
joka mahdollistaa olemassa 
olevan osaamisen hyödyn-
tämisen ja ammattitaidon 
edelleen syventämisen. 
Kunnioitamme ja edistämme 
henkilöstömme yhdenvertai-
suutta ja monimuotoisuutta. 

Tuemme työntekijöitämme kohti menestystä 

Glastonin henkilöstö
Vuonna 2021 Glastonin henkilöstön 
määrä nousi 4 %, ja vuoden päättyessä 
glastonilaisia oli 750 (723). 

Saatujen tilauksien myötä Suomessa 
aiemmin sovitut määräaikaiset lomau-
tukset peruttiin helmikuun 2021 alussa. 
Sveitsissä syksyllä 2019 käyttöön otettu 
lyhennetty työaika päättyi helmikuun 
alussa, mutta vähäisen työmäärän 
vuoksi Sveitsin tehtaan tuotantohenki-
löstö siirrettiin tilapäisesti lyhennetylle 

työajalle touko- ja kesäkuussa. Glas-
tonin Brasiliassa toimineen tytäryh-
tiön toiminta alas ajettiin vuoden 2021 
alkupuolella. Brasilian toiminnot olivat 
työllistäneet yhdeksän henkilöä. 

Vuoden päättyessä Glastonilla oli 
toimintaa 10 maassa, joista henkilös-
tömäärällä mitattuna kolme suurinta 
ovat Saksa, Suomi ja Kiina. Glastonissa 
henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2021 
Saksassa 8,5 %, Suomessa 17,2%  ja 
Sveitsissä 7 %. Valtaosa työsuhteista on 
vakituisia. Henkilöstön keski-ikä on 44,7 
vuotta. 

Yhtiön henkilöstöstä 83 % on miehiä 
ja 17 % naisia. Vuoden 2021 lopussa 
Glastonin hallituksessa on viisi miestä 
ja kaksi naista, yhtiön johtoryhmän 
yhdeksästä jäsenestä naisia on kolme. 

<20

>75

Saksa
20–29 Suomi
30–39 Kiina
40–49 Sveitsi
50–59 Pohjois- ja  

Etelä-Amerikka60>
Muu EMEA

APAC

12

723
750

50 100 150 200 250 300

Henkilöstön ikäjakauma Henkilöstö maittain tai alueittain (FTE)

Henkilöstö työtehtävittäin Henkilöstö funktioittain

95

790

187

357

224
198

84

Työntekijä ...................................... 34 %
Toimihenkilö .................................66 %

Insulating Glass Technologies ...32 %
Heat Treatment Technologies ...25 %
Automotive & Display  
Technologies .......................................... 6 %
Services ....................................................22 %
Hallinto, konsernitoiminnot ............. 9 %
Myynti ........................................................... 6 %

2020
2021

2019
2018

Henkilöstön määrä 31.12.

Tavoite: Henkilöstön 
sitoutumisaste
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Hyvä johtaminen ja henkilöstön  
sitoutuminen 
Glastonin työntekijöiden tukemi-
nen kohti menestystä on yksi uuden 
strategiamme kulmakivihankkeista. 
Tärkeässä roolissa tavoitteiden saavut-
tamiseksi ovat muun muassa johtajuu-
den sekä yhteisten johtamisperiaat-
teiden ja työkulttuurin kehittäminen, 
Glastonilaisten osaamisten ja kykyjen 
tunnistaminen, erilaisten työpolku-
jen tukeminen Glastonin sisällä sekä 
joustava työn ja vapaa-ajan yhteenso-
vittaminen.

Merkittävän Bystronic glass -kau-
pan myötä Glastonin henkilöstömäärä 
yli kaksinkertaistui vuonna 2019. Työ 
yhteisten toimintatapojen löytämiseksi 
ja toimipaikkojen yhdistämiseksi alkoi 
tuolloin heti, ja odotetut synergiat saa-
vutettiin ja jopa ylitettiin monin paikoin.

Työ yhteisten toimintatapojen ja 
organisaatiokulttuurin kehittämiseksi 
jatkui vuonna 2021 integraation toisella 
vaiheella, jossa keskityttiin koko poten-
tiaalin hyödyntämiseen ja yhteiseen 
kasvustrategiaan. Työskentely yhtenäi-
senä tiiminä ja organisaationa, jolla on 
selkeät tavoitteet ja prioriteetit, hyö-
dyttää niin yhtiötä kuin sen asiakkaita. 

Johtajuuden kehittäminen ja yhteis-
ten johtamisperiaatteiden hyödyntä-
minen ovat avainasemassa strategian 
täytäntöönpanossa ja sen sisällyttä-

tarpeiden mukaisesti. Koulutusten 
painopisteenä ovat olleet esihenkilöi-
den johtajuuden kehittämisen lisäksi 
tuote- ja prosessikoulutukset myynti- 
ja huoltohenkilöstölle sekä tekniset 
koulutukset suunnittelu- ja kokoon-
panotyötä tekeville. Lisäksi tarjotaan 
tuotteisiin ja turvallisuuteen liittyviä 
koulutuksia myynti-, huolto- ja tuotan-
tohenkilöstölle. 

Glastonin sisäisen eSkills -verkko- 
oppimisjärjestelmän ansiosta koulutuk-
set ovat joustavasti saatavilla verkossa 
tarjoten henkilöstölle mahdollisuuden 
kehittää osaamistaan omaehtoisesti. 
eSkills-järjestelmässä on tarjolla koulu-
tusta liittyen tuotteisiin, prosesseihin ja 
toimintatapoihin. Myös eettisiin toimin-
tatapoihin liittyvät koulutukset toteute-
taan järjestelmän avulla. 

Kehityskeskustelut käydään Glasto-
nissa vuosittain ja keskustelun piirissä 
ovat kaikki työntekijät. Kehityskeskus-
teluissa sovitaan yhdessä tavoitteet 
tulevalle kaudelle ja arvioidaan men-
neen kauden työsuoritusta ja ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Erityistä huomiota kiinnitetään hen-
kilön oman osaamisen kehittämisen 
suunnitteluun. 

Hyvästä työstä palkitseminen
Pääsääntöisesti koko Glastonin hen-
kilöstö on vuosipalkkiojärjestelmän 

misessä osaksi jokapäiväisestä työtä. 
Lanseerasimme vuonna 2021 Glas-
tonin johtamisen peruspilarit, jotka 
sanoittavat näkemyksemme laaduk-
kaasta ja mahdollistavasta johtajuu-
desta. Vuoden lopussa organisoimme 
kaikille esihenkilöillemme valmennuk-
sen, jossa parisparrauksen menetel-
min syvensimme osaamistamme joh-
tamisen peruspilareista sekä jaoimme 
kokemuksiamme johtajuudesta.

Strategisten tavoitteiden saavutta-
misen taustalla tärkeässä roolissa ovat 
sitoutuneet työntekijät. Yksi konsernin 
laajuisista ei-taloudellisista tavoitteista 
onkin työntekijöiden sitoutumisasteen 
nostaminen yli 75, asteikolla 1–100 
vuoteen 2025 mennessä. Henkilöstön 
sitoutumisen nykytilannetta mitataan 
vuoden 2022 alussa käynnistyvän, 
työnantajamielikuvaa kartoittavan 
tutkimuksen avulla.

Henkilöstön tyytyväisyyttä työ-
hönsä Glastonilla selvitettiin vuoden 
2021 lopulla uudistetulla One Glaston 
-kyselyllä. Kyselyssä käsiteltiin muun 
muassa Glastonia työnantajana, yhtiön 
strategiaa ja tavoitteita sekä henkilön 
omaa työtä. Tulokset osoittivat, että 
henkilöstön tyytyväisyys on hyvällä 
tasolla, ja he mielellään suosittelevat 
yhtiötä työpaikkana. Kehityskohteiksi 
tunnistettiin sisäinen viestintä ja orga-
nisaatioiden välinen yhteistyö.

Yhdenvertainen kohtelu ja  
häirinnän kielto 
Kaikkia Glastonin työntekijöitä koh-
dellaan oikeudenmukaisesti ja yhden-
vertaisesti, ja syrjintä on ehdottomasti 
kiellettyä. Henkilöstön monimuotoi-
suus ja yhdenvertaisuus on tärkeää 
Glastonin menestyksen kannalta; 
kehitämme jatkuvasti toimintatapo-
jamme ja prosessejamme huomioi-
daksemme niihin liittyviä mahdollisia 
tiedostamattomia ennakkoluuloja 
entistä paremmin.

Edellä mainitusti Glastonin eettiset 
toimintaohjeet (Code of Conduct) 
kieltävät kaikenlaisen häirinnän. Kaikki 
raportoidut tapaukset tutkitaan, 
ja mikäli se todetaan aiheelliseksi, 
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Asianosaisille annetaan tieto proses-
sin lopputuloksesta. Vuonna 2021 ei 
raportoitu työpaikkahäirintäepäilyjä. 

Jatkuvaa osaamisen kehittämistä 
Osaava henkilöstö on Glastonin 
menestymisen perusta. Glaston 
huolehtii henkilöstön ammattitaidon 
jatkuvasta kehittämisestä tarjoamalla 
henkilöstölleen innostavan työympäris-
tön, joka mahdollistaa olemassa olevan 
osaamisen hyödyntämisen ja ammatti-
taidon edelleen syventämisen.  

Glastonissa henkilöstön koulutuk-
set järjestetään pääosin paikallisten 
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Glastonin  
palkitsemis- 
raportti  
palkittiin
Euroopan Unionin osakkeenomis-
tajien oikeuksia koskeva direktiivi 
edellytti vuonna 2021 pörssiyhti-
öiltä ensimmäistä kertaa uuden 
sääntelyn mukaisen toimielinten 
palkitsemisraportin julkistamista 
ja raportin esittämistä varsinaisen 
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. 

Glaston julkaisi maaliskuussa 
2021 ensimmäisen palkitsemisra-
porttinsa, joka kattaa hallituksen, 
toimitusjohtajan ja varatoimitus-
johtajan palkitsemisen tilikaudelta 
2020 sekä kuvauksen palkitsemisen 
kehityksestä.  

Suomen parhaat pörssiyhti-
öiden palkitsemisraportit valittiin 
lokakuussa 2021. Small cap -sarjan 
voiton vei Glaston, jonka palkitse-
misraporttia kuvattiin selkeäksi, 
ymmärrettäväksi ja riittävän lyhyeksi. 
Raportin erityisansiona mainittiin 
toimiva johdanto, joka loi hyvän 
kokonaiskuvan palkitsemisesta.

piirissä, mikä määräytyy Glastonin 
taloudellisen menestymisen pohjalta. 
Lisäksi palkitsemisjärjestelmään kuuluu 
Glaston Way -rahapalkinnot, jotka 
jaetaan yrityksen arvojen mukaisista 
strategisten tavoitteiden saavuttamista 
tukevista hyvistä työsuorituksista.

Henkilöstön turvallisuudesta ja  
hyvinvoinnista huolehtien 
Glaston huolehtii monipuolisesti henki-
löstönsä terveydestä, työkyvystä sekä 
turvallisuudesta, ja seuraa aktiivisesti 
työturvallisuuden kehittymistä.

Työturvallisuus on korkealla agen-
dallamme ja olemme asettaneet 
konsernin laajuiseksi työturvallisuusta-
voitteeksi nolla poissaoloon johtanutta 
tapaturmaa. Turvallisuuden kehittä-
miseksi ja johtamiseksi perustettiin 
eri funktioiden ja maiden edustajista 
koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä 
seuraa säännöllisissä kokouksissaan 
työturvallisuutta mittaavien tunnuslu-
kujen kehittymistä ja laatii suunnitelmia 
turvallisen työskentelykulttuurin edel-
leen kehittämiseksi. Turvallisuuskulttuu-
rin kehittämisessä tärkeä toimenpide 
on edistää ja yhdenmukaistaa tapatur-
mien ja läheltä piti -tilanteiden rapor-
tointia sekä turvallisuusstandardeja 
ja yleistä turvallisuustietoisuutta koko 
konsernissa. Työturvallisuuden päivit-
täisestä johtamisesta ja kehittämisestä 

vastaavat yhtiön eri yksiköt ja työtur-
vallisuusasioita käsitellään paikallisissa 
työsuojelutoimikunnissa. Työturvalli-
suuteen liittyviä katselmuksia pidetään 
noin kolmen kuukauden välein, joiden 
pohjalta sovitaan kehitystoimenpiteistä. 
Työturvallisuuskoulutuksia järjeste-
tään säännöllisesti kaikissa Glastonin 
kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä. 

Tavoitteenamme on, että yhtä-
kään työtapaturmaa ei sattuisi. Emme 
vielä päässeet tähän tavoitteeseen, 
sillä vuonna 2021 tapahtui yhteensä 5 
poissaoloon johtanutta tapaturmaa 
työssä tai työmatkalla, tapaturmataa-
juuden ollessa 3,3. Positiivinen kehitys 
oli kuitenkin merkittävä edelliseen 
vuoteen, jolloin tapaturmataajuus oli 
10,8. Tyypillisimpiä tapaturmia ovat 
käsivammat, kuten viiltohaavat, sekä 
erilaiset nyrjähdykset. 

Tuemme henkilöstömme hyvinvoin-
tia ja kannustamme liikkumaan. Suo-
messa Glaston tarjoaa yhteisiä harras-
tusvuoroja ja liikuntaetuja. Saksassa ja 
Suomessa henkilöstöllä on mahdollisuus 
työsuhdepolkupyörään. Etä- ja hybri-
dityöhön siirtymisen myötä haluamme 
erityisesti huolehtia henkilöstön jaksa-
misesta ja fyysisestä vireestä. 

Koronapandemian alusta asti käyt-
töön otettujen ennaltaehkäisevien 
toimenpiteiden, kuten etätyösuosi-
tuksen ja tiukan turvallisuusohjeis-
tuksen ansiosta, olemme pystyneet 
ylläpitämään kaikkia tuotantotoimin-
tojamme, ja koronatartuntoja oli vähän 
henkilöstön keskuudessa. Henkilöstön 
toiminta- ja turvallisuusohjeistuksia 
on tarkennettu vallitsevan tilanteen ja 
suositusten mukaan.

0
Tavoite:  
Tapaturmia
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Glaston näkee kestävän 
kehityksen edistämisen liike-
toimintamahdollisuutena, ja 
alansa edelläkävijänä yhtiö on 
mukana luomassa toimialan 
vastuullisuuteen, kuten ener-
giatehokkuuteen ja turvalli-
suuteen, liittyviä standardeja 
ja käytäntöjä. 

Lasiteollisuuden vastuullisuuskysy-
myksissä korostuu lasin valmistamisen 
ja jatkojalostamisen energiatehok-
kuus. Lasin tuotantoprosessit ovat 
energiaintensiivisiä ja teollisuuden 
keskeisenä tavoitteena on edelleen 
vähentää energiankulutustaan yhtenä 
teollisuudenalan hiilidioksidipäästöjä 
vähentävänä keinona. 

Tavoitteessa siirtyä puhtaaseen 
ja hiilineutraaliin talouteen raken-
nusten energiatehokkuus on keskei-
sessä asemassa. Esimerkiksi EU:n 
rakennuskannasta 75 prosenttia on 
energiatehokkuudeltaan heikkoa*), 
ja rakennusten lämmityksen ja jääh-
dytyksen osuus energian loppukulu-
tuksesta EU:ssa on puolet. Näin ollen 
rakennusten eristyksen parantami-
sen merkitys on suuri. 

Glastonin suurin asiakassegmentti 
on arkkitehtuuri- ja rakennusteollisuus. 
Uudet standardit,  hiilineutraaliuutta 
edistävät ohjelmat sekä tiukentuva lain-
säädäntö tukevat ympäristötietoisem-
pien ja energiatehokkaampien ratkai-
sujen käyttöä ja kehittämistä. Samalla 
rakentamista koskevan paikallisen 
ohjauksen kehittyminen turvallisuus- ja 
laatumääräysten osalta näkyy monilla 
Glastonin markkina-alueilla.

Lasilla on keskeinen rooli raken-
nusten energiatehokkuustavoittei-
den saavuttamisessa niin uudis- kuin 
korjausrakentamisessakin. Glastonin 
kehittämät teknologiat mahdollistavat 
entistä energiatehokkaampien lasi-
rakenteiden valmistamisen. Glaston 
pyrkii jatkuvasti pienentämään oman 
toimintansa, koneiden käytöstä asiak-
kaan luona aiheutuvia sekä lopputuot-
teen ympäristövaikutuksia.

Energiatehokasta teknologiaa 
Glastonin toiminnan keskeiset ympä-
ristövaikutukset liittyvät pitkälti myy-
tyjen koneiden käyttöön. Erityisesti 
lämpökäsittelykoneissa niiden säh-
könkulutus on sidoksissa asiakkaan 
tuotantoon. Automaation ja erilaisten 
optioiden avulla optimoidaan konei-

*) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi energiatehokkuudesta, 2021

Energiatehokkuus mahdollisuutena 

Rakennusten  
energiatehokkuus 
Euroopassa 

Euroopan komission 2020 julkai-
seman rakennusten peruspa-
rannusstrategian tavoitteena on 
vähintään kaksinkertaistaa perus-
parannusten määrä vuoteen 2030 
mennessä ja varmistaa, että ne 
johtavat parempaan energia- ja 
resurssitehokkuuteen. Tavoite kos-
kee noin 35 miljoonaa rakennusta. 
Hanke on Glastonin liiketoimin-
nalle merkittävä kasvun ajuri, sillä 
Glastonin teknologioilla valmistetut 
pinnoitetut kaksi- ja kolminker-
taiset  energiansäästölasit ovat 
keskeisiä ratkaisuja ikkunoiden ja 
lasijulkisivujen energiansäästössä. 

Lasinjalostusteollisuus on 
aktiivisesti kehittänyt erilaisia 
pinnoitteita, joiden avulla voidaan 
tehokkaasti vähentää lämmi-
tyksen ja viilennyksen tarvetta 
ja siten vaikuttaa rakennusten 
energiankulutukseen. 

den energiankulutusta vastaamaan 
paremmin asiakkaan tuotantoa saa-
vuttaen samalla merkittäviä parannuk-
sia prosessien energiankulutuksessa.  

Glastonin tuotekehityksessä on jo 
pitkään keskitytty koneiden energiate-
hokkuuden parantamiseen, ja tärkeim-
pien tuotteiden energiankulutusta on 
saatu pienennettyä oleellisesti. Esimer-
kiksi , pinnoitettujen energiansäästö-
lasien karkaisuprosessissa energian-
kulutusta on onnistuttu vähentämään 
kymmenessä vuodessa noin 30 %. 

Lasin esikäsittelykoneiden ja 
eristyslasiyksiköiden valmistukseen 
käytettävien koneiden sähkönkulutus 
on pientä, ja tuotekehityksen tulok-
sena kulutusta on entisestään saatu 
pienennettyä. 

Energia- ja materiaalitehokkuudelle 
määritellään tarkempi tavoite vuoden 
2022 aikana. Osana tavoitteen ase-
tantaa tunnistetaan merkittävimmät 
energian kulutuksen ja päästöjen 
vähentämisen mahdollisuudet ja laadi-
taan toteutussuunnitelma. 

Tuotekehityksessä Glaston hyödyn-
tää uutta teknologiaa ja digitalisaation 
luomia mahdollisuuksia muun muassa 
hyödyntämällä koneista saatua dataa. 
Pilvipalvelujen ja teollisen internetin 
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avulla yhtiö auttaa asiakkaitaan käyt-
tämään koneitaan mahdollisimman 
tehokkaasti. Reaaliaikainen laadunval-
vontajärjestelmä tunnistaa prosessoi-
dun lasin laadun poikkeamat välittö-
mästi, jolloin minimoidaan materiaalin 
hukkaa.

Positiivisia ilmastovaikutuksia
Arkkitehtuuri- ja rakennusteollisuus 
on Glastonin suurin asiakassegmentti. 
Sen myötä rakennuksiin asennettavien 
lasien aikaansaama positiivinen ilmas-
tovaikutus on Glastonin näkökulmasta 
tärkein. 

Ikkunoiden kautta tapahtuvan 
häviön osuus on 25–30 % rakennusten 
lämmitykseen ja jäähdytykseen käy-
tetystä energiasta. Energiansäästöpo-
tentiaali onkin valtava, sillä esimerkiksi 
EU:n alueella valtaosa rakennuksien 
lasituksista ovat vähemmän energia-
tehokkaita.

Mikäli esimerkiksi Euroopassa 
rakennusten lasitukset vaihdettaisiin 
energiatehokkaisiin vaihtoehtoihin, 
olisivat rakennusten energiankulutus ja 
hiilidioksidipäästöt noin 30 % pienem-
piä vuoteen 2030 mennessä*.

Myös aurinkoenergian suosio 
kasvaa, ja aurinkoenergiakennoissa ja 
paneeleissa käytettävälle lasille ase-

tetaan kovia laatuvaatimuksia muun 
muassa lasien kaarevien pintojen ja 
lasin paksuuden suhteen. Glaston tar-
joaa suunnittelu- ja konsultointipalve-
luja energialasi-ikkunoiden tuotantoon 
sekä aurinkoenergiasovelluksiin. 

* lähde: Glass for Europe

Glastonin vaikutukset ympäristöön 
Glastonin omassa toiminnassa suu-
rimmat ympäristövaikutukset aiheu-
tuvat energiankulutuksesta ja niihin 
liittyvistä päästöistä sekä jätteistä 
ja kuljetuksista. Koneiden käytössä 
merkittävin ympäristönäkökulma on 
koneiden energiankulutus. 

Kokoonpano- ja tuotantoyksiköissä 
yhtiö toimii ISO 9001 -laadunhallinta-
järjestelmän mukaisesti. Suomessa 
Glaston hallinnoi ja ohjaa tuotannon 
ympäristöasioita sertifioidun ISO 14001 
-ympäristöhallintajärjestelmän mukai-
sesti. 

Glaston suorittaa tiloissaan säännöl-
lisesti energiakatselmuksia, ja parantaa 
jatkuvasti kiinteistöjensä energiate-
hokkuutta. Esimerkiksi öljyn kulutusta 
ja siitä aiheutuvia päästöjä on leikattu 
merkittävästi, kun lämmityslähteeksi 
öljyn sijaan asennettiin lämpöpumput.  
Kaikissa konsernin tehtaissa arvioidaan 

aurinkosähköjärjestelmien käyt-
töönottoa, ja Saksan Neuhausenissa 
ryhdytään tarjoamaan sähköautoja 
työsuhdeautoiksi sekä asennetaan 
sähköautojen latauspisteitä.

Koneiden kuljetus asiakkaille hoide-
taan huolintaliikkeiden toimesta lyhyintä 
reittiä pitkin maa- tai merikuljetuksena. 
Pienempien ja kiireellisten varaosien kul-
jetusta hoidetaan myös lentorahtina. 

2019 2020 2021

Polttoöljy, diesel ja maakaasu 3 460           3 179 3 349 
Ostosähkö ja lämpö 7 891           7 949 6 746 
Yhteensä 11 351 11 128 10 095

2019 2020 2021

Scope 1 (Polttoöljy, diesel ja maakaasu) 732 678 708
Scope 2 (Ostosähkö, -lämpö ja -viilennys)* 2 098 2 099 1 900
Yhteensä 2 830 2 777 2 608

Energiankulutus (MWh)

Kasvihuonekaasupäästöt (tCO2)

*laskenta perustuu pääosin toteutuneisiin energiankulutuksiin, yksittäisten toimitilojen 
kulutus perustuu arvioon.

Vuoden 2021 laskelmassa on mukana arvio Russia LLC Glastonin päästöistä.
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Tavoitteena päästöjen vähentäminen 
Glastonin oman toiminnan päästöt 
olivat vuonna 2021 yhteensä 2 608 
tCO2 (2 777 tCO2 vuonna 2020) joista 
polttoaineiden ja maakaasun osuus 
(Scope 1) on noin 27 % ja sähkön ja 
kaukolämmön (Scope 2) osuus noin 
73 %.  Scope 2 -päästöt vähenevät 
merkittävästi kun vuoden 2022 alusta 
lähtien Tampereen sekä Saksan Neu-
hausenin tehtailla siirryttiin käyttä-
mään pelkästään uusiutuvasta energi-
asta tuotettua sähköä.

Yksi neljästä Glaston konsernin laa-
juisesta ei-taloudellisesta tavoitteesta 
on yhtiön oman toiminnan CO2-pääs-
töjen intensiteetin puolittaminen vuo-
teen 2025 mennessä. Matka tavoitetta 
kohti alkoi reippaasti. Liikevaihtoon 
suhteutettuna Glastonin Scope 1 ja 
2 -päästöt (14,3 tCO2/milj.€) laskivat 
vuoden 2020 lähtötasoon (16,3 tCO2/
milj.€) verrattuna 13 %.

Vuoden 2021 lopulla yhdessä 
Upright Projectin kanssa tehdyssä sel-

Jätteenkäsittely 2021

Arvio Glastonin kasvihuonekaasu- 
päästöjen jakaumasta 2021

Hyötykäyttö & energia ..........90 %
Kaatopaikka ..................................10 %

Scope 1: polttoaineet .................. 2 %
Scope 2: sähkö ja lämpö ...........6 %
Scope 3*): arvoketju .................. 92 %

Suomi
Saksa

Kiina
Sveitsi

2020
2021

2019
2018
2017

Jätteiden määrä 
maittain (t)

400

452

16,3

14,3

8,2

447

469

455

Tavoite 2025
2021

2020

Kasvihuonekaasupäästöt suhteessa 
liikevaihtoon  (tCO2 / milj.€)

-50 %

Tavoite:  
CO2 päästöt

vityksessä arvioitiin Glastonin liiketoi-
minnan aiheuttamia ja aikaansaamia 
nettovaikutuksia ympäristölle, ihmisille 
ja yhteiskunnalle. Selvityksessä Glasto-
nin kokonaishiilijalanjäljeksi arvioitiin  
34 400 tonnia CO2, josta valtaosa, noin 
92 %, aiheutuu yhtiön arvoketjussa 
(Scope 3). Yhtiön tavoitteena on tar-
kentaa Scope 3 -päästöjen laskentaa 
vuoden 2022 aikana.

Pakkausmateriaalit ja jätteet kiertoon
Jätteiden syntymistä pyritään ensi-
sijaisesti ehkäisemään. Tavoitteena 
on, että jätteen määrä yleisesti sekä 
etenkin muualle kuin loppusijoituk-
seen päätyvän määrä jää mahdolli-
simman pieneksi. Glastonin toimin-
nassa pakkausmateriaaleja kertyy 
paljon, ja ne lajitellaan ja ohjataan joko 
kierrätykseen tai energiajätteeksi. 
Vuonna 2021 jätteiden kokonaismäärä 
kasvoi noin 13 %, mutta samalla aiem-
paa suurempi osuus ohjattiin hyöty-
käyttöön tai energiaksi.

*) Arvio: The Upright project
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Taloudellinen vastuu näkyy Glasto-
nissa vastuullisena, pitkäjänteisenä ja 
asianmukaisena taloudenpitona. Glas-
tonissa on käytössä yhtiön hallituksen 
hyväksymä riskienhallintapolitiikka. 

Glaston on sitoutunut noudatta-
maan verotusta koskevia paikallisia 
lakeja ja säännöksiä sekä OECD:n 
siirtohinnoitteluohjeita. Glaston on 
sitoutunut maksamaan kulloiseenkin 
lainsäädäntöön perustuvat verot sekä 
muut veroluonteiset maksut sekä 
raportoimaan verotietonsa voimassa 
olevan lainsäädännön mukaisesti. 
Glaston ylläpitää kirjanpitojärjestelmiä 
ja valvontaa, jotka tukevat verotuksen 
noudattamista. Yhtiö toimii avoimesti 
ja asianmukaisesti kaikkien veroviran-
omaisten kanssa. 

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen
Kestävään arvonluontiin tarvitaan 
motivoituneita työntekijöitä, kilpailuky-
kyisiä tuotteita ja ratkaisuja sekä tyyty-
väisiä asiakkaita. Kestävällä toiminnalla 
Glaston mahdollistaa sen, että yhtiö 
kykenee hoitamaan velvollisuutensa 
tärkeimpien sidosryhmien suuntaan. 
Henkilöstön palkat, tavaran- ja palve-
luntuottajien maksut, yhteiskunnan 
verot sekä osakkeenomistajien mah-

dolliset osingot ja pääomanpalautuk-
set ovat Glastonin tärkeimpiä velvoit-
teita sekä keinoja luoda taloudellista 
lisäarvoa. 

Vuonna 2021 konsernin liikevaihto 
oli 182,7 (170,1) miljoonaa euroa, joista 
huoltotoimintojen osuus oli 36,5 %. 

Vastuullinen liiketoiminta 

2021 2020 2019

Tuotettu lisäarvo
Asiakkaat Liikevaihto 182,7 170,1 181,0

Jaettu lisäarvo

Toimittajat Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut 116,1 94,8 130,9

Työntekijät Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 58,3 53,6 51,4

Luotonantajat Rahoituskulut 2,0 2,0 2,7

Omistajat Osinko/pääoman palautus 2,5 1,7 0,0

Julkinen sektori Verot 0,8 1,4 0,9

Liiketoiminnan kehittäminen Tuotekehitys ja investoinnit 6,5 5,8 6,4

Tuotettu ja jaettu lisäarvo (milj.€)

Vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoo-
naa euroa. 

Tilikaudella 2021 Glaston hankki 
materiaaleja, tuotteita ja palveluita 
yhteensä 116,1 miljoonalla eurolla ja 
maksoi tuloveroja 1,0 miljoonaa euroa. 
Henkilöstölle maksetut palkat ja palk-

kiot olivat 48,6 miljoonaa euroa ja elä-
kekulut 3,6 miljoonaa euroa. Glastonin 
palveluksessa oli vuonna 2021 keski-
määrin 731 henkilöä. Yhtiön investoinnit 
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkei-
siin olivat 5,2 miljoonaa euroa. 
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Vastuullinen  
hankinta

Toimittajat
• Toimittajavaatimukset,  

arvioinnit ja auditointi 
• Ihmisoikeudet ja työturvallisuus  

hankintaketjussa
• Korruption vastaisuus  

hankintaketjussa ja ostoissa
• Ympäristöasiat toimitusketjussa



Vastuullinen hankinta 
Tavaroiden ja palveluiden toimittajilla 
on tärkeä rooli Glastonin arvoketjussa. 
Suurin osa Glastonin noin 2 300 aktii-
visesta alihankkijasta toimii Euroo-
passa, jossa sijaitsevat yhtiön isoim-
mat kokoonpano- ja tuotantoyksiköt. 
Glastonin Suomen, Sveitsin ja Kiinan 
tehtailla tehdään koneiden kokoonpa-
noa, ja Saksassa koneiden valmistusta. 

Valtaosa, noin 85 %, Glastonin han-
kinnoista tulee EMEA-alueelta, loput 
muun muassa Aasiasta ja Yhdysval-
loista. Keskeisimpiä, koneiden valmis-
tukseen liittyviä ostettavia materiaa-
leja ovat esimerkiksi teräsrakenteet, 
sähkö- ja automaatiokomponentit, 
sähkökeskukset ja prosessipuhaltimet. 

Yksi Glastonin strategisista kulmaki-
vihankkeista on Globaali hankinnan ja 
tuotannon hallinta, jonka tavoitteena 
on parantaa toiminnan tehokkuutta 
yhdenmukaisilla hankinta- ja tuotan-
toprosesseilla. Tässä työssä tärkeä 
osa-alue on vastuullinen hankinta, 
jonka osatekijöitä ovat muun muassa 
toimittajia koskevat vaatimukset ja 
auditoinnit sekä ihmisoikeuksien 
ja työturvallisuuden toteutuminen. 
Lisäksi korruption vastaisuutta han-

Oikeudenmukainen ja rehti toiminta 
kintaketjussa ja ostoissa kehitetään 
systemaattisesti.

Glaston on sitoutunut vastuullisiin 
hankintakäytäntöihin sekä lahjonnan 
ja korruption torjumiseen. Eettisessä 
toimintaohjeessaan Glaston sitoutuu 
edistämään reilua kilpailua ja toimi-
maan oikeudenmukaisesti toimitta-
jia, palveluntarjoajia ja alihankkijoita 
kohtaan sekä kunnioittamaan ihmisoi-
keuksia kaikessa toiminnassaan.

Glastonilla on lisäksi eettinen toimin-
taohje toimittajille (Glaston Supplier 
Code of Conduct), johon sitoutusta 
edellytetään toimittajilta. Glastonin 
toimittajien eettiset toimintaohjeet on 
julkaistu suomeksi, englanniksi, saksaksi 
ja kiinaksi. Yhtiön tavoitteena on, että 
nykyiset ja uudet toimittajat sitoutu-
vat Glastonin eettisiin periaatteisiin, ja 
tavoitteen toteutumisesta raportoi-
daan vuoden 2022 lopusta alkaen. 

Glaston valitsee toimittajansa huo-
lellisesti ja pyrkii pitkäaikaisiin ja hyviin 
suhteisiin tärkeimpien toimittajiensa 
kanssa. Näin varmistutaan siitä, että 
kumppanimme ymmärtävät ja nou-
dattavat vaatimuksiamme niin proses-
sien kuin tuotteidenkin suhteen. 

Glaston hyväksyy toimittajikseen 

Euroopassa vain yrityksiä, jotka eivät 
ole   minkäänlaisten sanktioiden 
piirissä ja jotka eivät ole syyllisty-
neet sääntelyrikkomuksiin. Glastonin 
laatu- ja osto-organisaatiot auditoivat 
tärkeimpiä toimittajia säännöllisesti 
seuratakseen toimitettujen osien 
ja tuotteiden turvallisuutta ja laatua. 
Vuonna 2021 auditoitiin 21 toimittajaa 
(54 vuonna 2020). Kaikki uudet toi-
mittajat läpikäyvät auditointiprosessin 
ennen hyväksymistä. Lisäksi toimit-
tajakäyntejä tehdään tarvittaessa. 
Koronatilanteen vuoksi fyysisiä audi-
tointeja ei ole pystytty toteuttamaan 
suunnitellulla tavalla. 

Reilu liiketoiminta 
Konsernin lahjonnan ja korruption 
vastainen politiikka (Anti-bribery and 
Anti-corruption Policy) kieltää yksi-
selitteisesti lahjuksien maksamisen 
sekä vastaanottamisen. Politiikan 
tavoitteena on varmistaa, että yhtiön 
liiketoimintaa harjoitetaan rehellisesti, 
eettisten normien mukaisesti sekä 
korruption vastaisten lakien, sääntöjen 
ja määräysten mukaisesti. 

Suoria tai epäsuoria maksuja ei saa 
suorittaa eikä yhtiön varoja saa luo-

vuttaa suorasti tai epäsuorasti mille-
kään taholle epäasianmukaisen edun 
saamiseksi. Lisäksi yhtiön henkilöstöä 
ohjeistetaan välttämään eturistiriitoja 
ja kieltäytymään kaikista epäasianmu-
kaisista maksuista ja eduista. 

Glaston järjestää säännöllisesti 
koulutusta henkilöstölleen eettisestä 
toimintaohjeestaan ja reiluun liike-
toimintaan liittyvistä aiheista. Lisäksi 
koulutusmateriaali on aina saatavilla 
yhtiön intranetissa.  
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Vastuullinen  
kumppani

Asiakas
• Käyttäjäkokemus  

ja asiakastyytyväisyys

Tuotteet & Palvelut
• Koneiden laatu, luotettavuus  

ja pitkäikäisyys, elinkaaren hallinta
• Koneen turvallinen käyttö  

sekä käyttökoulutus asiakkaille 
• Digitalisaatio ja automaatio
• Tietoturva 
• Kiertotalouteen tähtäävä  

energia- ja materiaalitehokkus
•  Lopputuotteen laatu, turvallisuus ja 

kierrätettävyys



Glastonin strategian ja arvojen yti-
messä on menestyminen yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Luomalla asia-
kaskeskeisempiä toimintatapoja 
lisäämme asiakasarvoa ja paran-
namme jatkuvasti asiakaskokemusta. 

Yksi Glastonin strateginen kulma-
kivihanke on Menestys innovoimalla 
asiakkaiden kanssa, joka keskittyy 
asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisen 
saumattomaan yhteyteen innovaatio- 
ja kehitystyön kanssa.

Toimintaympäristön muuttuessa 
asiakkaiden tarpeet ja odotukset Glas-
tonia kohtaan kasvavat. Asiakkaiden 
lopputuotteilta vaaditaan jatkuvasti 
korkeampaa laatua ja monipuolisem-
pia ominaisuuksia. Tuotantokoneiston 
on kyettävä valmistamaan entistä 
suurempia, tasaisempia ja ohuempia 
lasipintoja. Tuotantoa on myös pystyt-
tävä muuttamaan joustavasti valmista-
maan erilaisia laseja. 

Glaston kehittää teknologioita ja 
ratkaisuja, jotka vastaavat näihin tar-
peisiin, ja tuotekehitystyötä tehdään 
usein yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Yksi Glastonin ei-taloudellisista 
tavoitteista liittyy asiakkaiden tyytyväi-
syyteen. Tavoitteena on, että asiak-
kaiden suositteluaste (Net Promoter 

Markkinoiden paras asiakaskokemus
Score, NPS) on yli 40 vuoteen 2025 
mennessä. NPS-mittausta tehdään 
jo osassa konsernia, ja vuoden 2022 
aikana asiakkaiden suositteluasteen 
mittaaminen laajennetaan koko Glas-
tonin yhteiseksi tutkimukseksi. 

Turvallista käyttöä ja asiakastukea  
koko elinkaaren ajan  
Lasinjalostuskoneet ovat omistajil-
leen pitkäaikaisia investointeja, sillä 
koneesta riippuen niiden käyttöaika on 
varsin pitkä. Glastonin koneet suun-
nitellaan kestämään jatkuvaa käyttöä 
korkealla käyttöasteella. 

Tuotanto- ja kokoonpanoprosessit 
sekä asennusmenetelmät on suun-
niteltu edistämään tuotteiden luotet-
tavuutta sekä asentajien ja asiakkai-
den turvallisuutta. Kaikki Euroopassa 
valmistetut Glastonin koneet ovat EU:n 
konedirektiivin mukaisia. Direktiivissä 
valmistajilta vaaditaan muun muassa 
koneen riskianalyysiä, sisältäen havaitut 
henkilöriskit koneen eri käyttövaiheessa.

Glastonilla on yhteensä noin 4 000 
asennettua ja käytössä olevaa konelin-
jaa. Elinkaarimallinsa mukaisesti Glas-
ton on aktiivisesti kehittänyt huoltopal-
velujaan, sillä säännölliset huoltovälit 
lisäävät tuotteiden elinikää sekä niiden 

>40
Tavoite: Asiakas-
tyytyväisyys
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turvallisuutta. Glastonilla on yli 100 eri-
laista päivitystuotetta eri konemalleille. 
Koneen modernisointi uudella tek-
nologialla pidentää koneiden elinikää, 
parantaa lopputuotteiden laatua ja 
tuotantoprosessien tehokkuutta sekä 
pienentää energiankulutusta lasinja-
lostusprosessissa. 

Ennakoiva huolto pidentää koneen 
käyttöä ja suunnitellut huoltovälit var-
mistavat tuotannon laadun ja tehok-
kuuden. Koneiden liittäminen Glaston 
Insight -pilvipalveluun mahdollistaa 
asiakkaalle muun muassa reaaliaikai-
sen tuotannon seurannan ja raportoin-
nin sekä asiakastuen mahdollisessa 
häiriötilanteessa ilman viiveitä.

Erilaisten pilvipalveluiden ja esinei-
den internetin merkityksen kasvun 
myötä myös tietoturvan ja -suojan 
merkitys yrityksille on kasvanut mer-
kittävästi. Mahdollisten tietomurtojen 
vaikutus liiketoimintaan on tiedostettu 
ja Glaston kiinnittää erityistä huomiota 
tietoturvaan liittyvien riskien hallintaan 
sekä yhtiön omien että sen asiakkaiden 
tietojen osalta. Tietoturvaan liittyvää 
toimintatapaa ja vastuita ohjaa Glas-
tonin tietoturvapolitiikka,  joka päivite-
tään vuoden 2022 aikana. Tietoturvaa 
seurataan ja auditoidaan säännöllisesti 

ja yhtiössä on käytössä SOC-palvelu 
(Security Operations Center), jonka 
avulla verkkoa monitoroidaan jatkuvasti. 
Vuonna 2021 ei raportoitu merkittäviä 
tietoturvapoikkeamia. Myös Glastonin 
kumppaneiden ja alihankkijoiden edel-
lytetään noudattavan yhtiön tietotur-
vaan liittyviä ohjeita. 

Vaativien tuotteiden kehittäjä 
Glaston on toimialansa edelläkävijä, 
joka tunnetaan lasialalla korkeasta 
laadusta. Yhtiön asema on erityisen 
vahva teknologisesti vaativimpien 
tuotteiden kehittäjänä. Yhtiö tekee 
tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidensa ja kumppaniensa, kuten 
tutkimuslaitosten, yliopistojen ja mui-
den korkeakoulujen kanssa. 

Glaston jatkoi vuonna 2021 panos-
tuksiaan tuotekehitykseen tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. 
Tuotekehityksen kärjessä ovat edel-
leen automaation kasvattamiseen 
liittyvät hankkeet ja innovaatiot, jotka 
mahdollistavat siirtymisen kohti täysin 
automatisoitua lasin prosessointia. 
Tehokkuuden ja luotettavuuden ohella 
optimoidaan myös energian- ja mate-
riaalien kulutusta sekä vähennetään 
hävikkiä. 
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Vastuullinen  
yhteiskunnan  
jäsen

Kestävä huominen
• Epäsuorat vaikutukset liittyen  

energiatehokkaisiin kaupunkeihin  
ja yhteiskuntiin
• Epäsuorat energia- ja  

päästövähennykset
• Epäsuorat materiaalisäästöt

• Kestävät lopputuoteratkaisut 
• Toimialan kehittäminen,  

tutkimusyhteistyö
• Yhteiskuntien hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisen edistäminen



Glaston on aktiivisesti ja monipuoli-
sesti mukana kehittämässä alaansa. 
Edistämme lasinjalostusalan ja sen 
käyttämien teknologioiden kehitty-
mistä omassa toiminnassamme ja 
kumppaneidemme kanssa. Yksi Glas-
tonin viidestä strategisesta kulmakivi-
hankkeesta on Digitaalisen muutoksen 
johtoasema, jonka tavoitteena on 
johtaa toimialan digitaalista muutosta 
sekä kehittää digitaalisia työkaluja 
ja infrastruktuuria kaikissa Glastonin 
toiminnoissa.  

Glaston on mukana  seuraavien 
kansainvälisisten lasialan järjestöjen 
toiminnassa:  
• International Commission of Glass 

(ICG)
• NGA/GANA:ssa Yhdysvalloissa 
• China Glass Associationissa Kiinassa 
• Verband Deutscher Maschinen und 

Anlagenbau -järjestön lasiteknolo-
giafoorumissa Saksassa 

• Saksan ja Suomen tasolasi- 
yhdistyksissä  ja muissa paikallisissa 
tasolasijärjestöissä

Lisäksi Glaston toimii aktiivisena 
jäsenenä Suomen kansallisen työryh-
män valtuuttamana CEN:in (European 

Lasialaa kehittävä teknologiajohtaja 
Committee for Standardization) ja 
ISO:n (International Organization for 
Standardization) lasia-alaan liitty-
vissä komiteoissa sekä työryhmissä 
turvalasiin (karkaistu ja laminoitu lasi) 
liittyvien standardien valmistelussa. 
Näiden kautta pääsemme vaikutta-
maan alan standardien syntymiseen 
ja käytännön kokemuksen myötä 
kertomaan, mitä vaatimuksia standar-
dien olisi hyvä kattaa. 

Glaston tekee tiivistä yhteistyötä 
eri tutkimuslaitosten ja oppilaitosten 
kanssa. Tärkeimpiä kumppaneita ovat 
muun muassa Teknologian tutkimus-
keskus VTT Oy, Tampereen Yliopisto, 
Business Finland, Fraunhofer-instituutti 
Saksassa ja sveitsiläiset yliopistot. Yhtiö 
tarjoaa myös aktiivisesti kesätyö-, päät-
tötyö- ja harjoittelupaikkoja tulevaisuu-
den osaajille. Saksassa yhtiöllä on oma 
oppisopimusohjelma. 

Glaston tekee uusiin lasiteknologioi-
hin liittyviä kehitys- ja suunnittelupro-
jekteja. Tällä alueella toimivat yritykset 
ovat tyypillisesti oman alansa edellä-
kävijöitä, jolloin vaatimukset uudelle 
lasiteknologialle ja sen kehittämiselle ja 
soveltamiselle käytäntöön ovat erittäin 
korkeat. 

Glastonin järjestämät Glass Per-
formance Days -konferenssit ovat 
lasialan arvostetuimpia tapahtumia, ja 
se kokoaa yhteen lasinjalostusketjun 
kaikki eri sidosryhmät. Konferenssin 
tavoitteena on jakaa uusinta tietoa alan 
toimijoiden kesken sekä edistää uusien 
käyttöalueiden ja teknologisten omi-
naisuuksien kehittämistä. GPD- konfe-
rensseja on järjestetty vuodesta 1992 
alkaen kahden vuoden välein ja vuosien 
aikana niihin on osallistunut yli 16 000 
lasialan ammattilaista.

Vuonna 2017 Glaston esitteli Step 
Change -konseptin, joka on osa 
Suomessa järjestettävää GPD-kon-
ferenssia. Siitä on nopeasti muodos-
tunut startup-yritysten kohtaamis-
paikka tasolasiteollisuuden kanssa. 
Step Change -ohjelman tavoitteena 
on esitellä ja tuoda yhteen uusia 
teknologioita, tutkimusryhmiä ja 
startup-yrityksiä kehittämään koko 
lasiteollisuutta. Tapahtuma on onnis-
tunut esittelemään uusia innovatiivisia 
ideoita, joita voidaan hyödyntää laajalti 
lasin koko arvoketjussa.
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Ahlström Collective Impact on yhteis-
työ Ahlström-verkoston yritysten ja 
Suomen UNICEFin välillä, jonka avulla 
verkoston yritykset voivat yhdistää voi-
mansa parantaakseen lasten elämää 
maailmanlaajuisesti. 

Yhteisen aloitteen tarkoituksena on 
mahdollistaa investointeja, jotka tuke-
vat YK:n kestävän kehityksen tavoit-
teiden toteutumista. Vuodelle 2021 
painopisteiksi valittiin tavoitteet nr. 4. 
Laadukas koulutus, 5. Sukupuolten 
tasa-arvo sekä 17. Kumppanuudet. 

Tukeakseen laadukkaan koulutuk-
sen tavoitteita ACI suuntasi 600 000 
euron sijoituksen UNICEFin globaaliin 

Rakennamme 
yhdessä  
tulevaisuutta

AHLSTRÖM COLLECTIVE IMPACT

Glaston on mukana Ahlström  
Collective Impact (ACI) 
vastuullisuus aloitteessa, jonka 
tavoitteena on kohdentaa inves
tointeja valikoituihin YK:n kestävän 
kehityksen hankkeisiin. 
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kasvatusohjelmaan (Global Education 
Program). Koronapandemian aiheutta-
mat häiriöt ovat pahentaneet oppi-
miskriisiä ja heikentäneet laadukkaan 
koulutuksen saatavuutta lapsille. Lasten 
tulevaisuuden turvaamiseksi meidän 
on turvattava heidän koulutuksensa. 

Glastonille ACI-aloite ja yhteistyö 
ovat hieno uusi tapa myötävaikut-
taa tulevien sukupolvien parempaan 
huomiseen. Yhdistämällä voimamme 
Ahlström Network -yritysten kanssa 
voimme aikaansaada todellisia muu-
toksia. 

Vuonna 2021 ACI-verkos-
toon kuuluvat Glastonin lisäksi 
Ahlström Capital,  Ahlstrom- 
Munksjö, Antti Ahlström Perilliset, 
Eva Ahlströmin Säätiö, Walter 
Ahlströmin Säätiö, Destia, Enics 
ja Suominen.
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Glaston Oyj Abp
Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki,

Puhelin 010 500 500
 

Verkkosivut: www.glaston.net/fi/
Y-tunnus: 1651585-0

 
Glaston Oyj Abp on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-,  

aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.
Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme 
rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja 

myynnin saralla kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


