Tie eteenpäin.
Kestävä matka.

Yhteiskuntavastuun idean muuntaminen
selkeiksi toimintaohjeiksi on synnyttänyt
rohkeita aloitteita Loomiksella. Luvassa
on tärkeä matka, jossa toivomme sinun
olevan mukana.

Yhteiskuntavastuun
kuusi fokusaluetta

Lisätty myös Loomiksen
strategiaan
vuodelle 2021

Tie auki
Loomikselle
Loomiksen tavoitteena on kehittää ja varmistaa
tehokas, paikallinen ekosysteemi käteiselle ja
arvotavaralle ympäri maailman. Tämä on kilpailtu
toimiala, jossa asiakkaat antavat meille jatkuvasti
luottamuslauseensa, koska kokevat meidät sen
arvoisiksi. Sanoista tekoihin – kiitos kuuluu henkilöstöllemme, vastuullisuudellemme, hyville toimintamalleillemme, paikallistuntemuksellemme sekä
harkitulle riskien- ja turvallisuudenhallinnalle.

luomaan kestävä tulevaisuus kaikille sidosryhmille
– niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolellakin.

Vuonna 2017 otimme tärkeän askeleen, kun lisäsimme yhteiskuntavastuun tavoitteet Loomiksen strategiaan vuosille 2018–2021. Teimme sen siksi, että
uskomme ”triple bottom line”-ajatukseen eli kun
pitkän aikavälin liiketaloudellinen kannattavuus,
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojeluasiat ovat keskenään tasapainossa, pystytään

Olemme valmiita muuttamaan ”käteisen ekosysteemiä” tähän suuntaan, ja toivomme sinun olevan
siinä mukana.

Yhteiskuntavastuun idean muokkaaminen selkeiksi toiminnoiksi on kiteytynyt Loomiksella kuudeksi
fokusalueeksi, jotka esitellään seuraavilla sivuilla.
Jokainen niistä on avainasemassa, kun tarkastellaan Loomiksen vaikuttavuutta alan suurimpana
toimijana.

Patrik Andersson
Pääjohtaja
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Olla reilu ja
tasapuolinen
työnantaja
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Muovijätteen
vähentäminen
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Vahva paikallinen
toimija

Ei vakavia
työtapaturmia
Hiilipäästöjen
vähentäminen

Nollatoleranssi
epärehellisyyden
suhteen

Ennakoiva työ henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.
Oikeudenmukaisen ja reilun työnantajakuvan puolesta
jatkuva työskentely. Riskienhallinta ja asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen. Haitallisten ympäristövaikutusten
vähentäminen ja paikallisen toimijan roolin vahvistaminen.
Nämä ovat kaikki yhteiskuntavastuumme avaintekijöitä.
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Olla reilu ja
tasapuolinen
työnantaja

Loomiksen toiminta
työnantajana erityisesti
riskienhallinnan ja henkilöstön
työturvallisuuden osalta ovat
avaintekijöitä rakennettaessa
kestävästi menestyvää
yritystä. Tavoitteemme ovat
korkealla ja haluamme pyrkiä
parhaimpaan. Emme tyydy
vähempään.

Palveluyrityksenä Loomiksen menestys on paljolti kiinni työntekijöiden toiminnasta. Henkilöstön
ammattiosaaminen ja luottamuksen rakentaminen
asiakkaiden keskuudessa on elintärkeää tällä alalla.
Haaste - ja samalla vastuumme - on luoda turvallinen ja innostava työpaikka, jossa henkilöstö kokee
voivansa kehittää ammatillista ja henkilökohtaista
osaamistaan. Osaava ja sitoutunut henkilökunta
takaa vastuullisen organisaation, jonne halutaan töihin. Kun meillä on oikeat ihmiset, voimme toimia
parhaalla mahdollisella tavalla ja säilyttää asiakkaiden luottamuksen. Tavoitteemme on Olla reilu ja
tasapuolinen vaihtoehto työnantajana.
Toimintaamme seurataan henkilöstön ja asiakkaiden antamien havaintojen ja kyselyiden perusteella,
ja siinä käytetyt väittämät ovat:
•

•

•

Loomiksella työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti
iästä, etnisestä taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta
suuntautumisesta tai terveydellisistä poikkeavuuksista
riippumatta.
Mielestäni Loomis on reilu ja oikeudenmukainen
työnantaja.
IMielestäni Loomis on vastuullinen toimija yhteiskunnassa.

Vuosittaisessa Yhteiskuntavastuuraportissa nähdään seurattavat luvut tarkemmin.
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Ei vakavia
työtapaturmia

Käteisen ja arvotavaran päivittäiseen kuljetukseen
liittyy riskejä. Riskin pienentäminen päivittäistasolla
sekä ylipäänsä henkilöstön turvallisuus ja vastuullamme olevan omaisuuden turvaaminen on jatkuva haaste, joka edellyttää sitoutumista. Henkilöstön työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyy paljon ennakoivaa työtä.
Tärkeintä on varmistaa, että kaikki 24 000 työntekijäämme tuntevat riski- ja turvallisuusohjeet sekä saavat siihen tarvittavan koulutuksen. Toisaalta tärkeää
on myös ennakoiva riskienhallinta - eli tilanteet, joissa
riski on hyväksyttävä mutta minimoitava. Tällöin on
yritettävä välttää mahdollisimman tehokkaasti työssä loukkaantumisen tai vammautumisen riski sekä
Loomiksen vastuulla olevan arvotavaran menetykset.
Me toteutamme jatkuvasti riskienhallintaa, joka perustuu kahteen perusperiaatteeseen: Ei ihmishenkien
menetyksiä ja tasapaino kannattavuuden sekä riskien
välillä. Paikallinen johto vastaa ennakoivasta valvonnasta, havainnoinnista sekä riskien tiedostamisesta ja
arvioinnista päivittäistasolla.
Tavoitteemme on vakavien työtapaturmien välttäminen.
Toimintaamme arvioidaan työtapaturmien ja liikenneonnettomuuksien lukumäärällä, sekä henkilöstön antamalla palautteella ja arvioilla turvallisuusväittämästä: Loomiksen käytännöt ja standardit on suunniteltu
omaa työturvallisuuttani varten.
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30 % vähemmän
hiilipäästöjä

Loomiksen hiilijalanjälki syntyy pääosin kuljetuksista,
polttoaineen kulutuksesta, muovisista turvapusseista ja
osaltaan myös toimitilojen energiankulutuksesta - kaikki
nämä aiheuttavat hiilipäästöjä. Tavoitteemme on vähentää
hiilipäästöjä 30 % vuoteen 2021 mennessä. Näin me
toteutamme sen.

Käteisen ja arvotavaran kuljetus edellyttää meiltä noin 7000
ajoneuvon omistamista ja hallintaa. Kuljetuksesta syntyvät
hiilidioksidipäästöt ovat todistettavasti Loomiksen suurin
päästölähde. Tuhansien ajoneuvojen päivittäinen tiestöllä
liikkuminen aiheuttaa jatkuvaa haastetta: epätaloudellinen
ajo useiden pysähdysten vuoksi aiheuttaa päästöjä polttoainetta kuluttavan ajotavan vuoksi. Huono reittisuunnittelu
tulee voida välttää sekä ajoneuvojen säännöllistä ylläpitoa ja
huoltoa tulee toteuttaa asianmukaisesti.
Strateginen tavoite on hiilipäästöjen vähentäminen 30 %
tehokkaammalla ajoneuvokannan hallintamenettelyillä.
Meidän on optimoitava polttoaineen kulutusta ja tehostettava reittisuunnittelua, vähennettävä ajoneuvojen kulumista ja korvattava diesel ei-fossiilisella polttoaineella aina,
kun se on mahdollista. Kustannustehokkuus yhdistettynä
ympäristökuormituksen vähentämiseen on win-win-strategiaa. Monta askelta on jo otettu ja uusia kehityshankkeita
on suunnitteilla. Yksi vuoden 2016 toimenpiteistä on ollut

Loomiksen konsernitason investointi ohjelmistoon, jonka
avulla seurataan ja mitataan polttoaineen kulutusta ja ajoneuvon käyttöä sekä henkilö- että yhtiötasolla. Järjestelmä
on suunniteltu asennettuvaksi konsernin kaikkiin tuotantoajoneuvoihin.
Ajoneuvojen päästöt muodostavat noin 80 % hiilijalanjäljestämme, muovit ja muu energiankulutus loput. Fossiiliperäisen muovin käyttö on luontoa kuormittavaa kulutusta,
joten siksi sen vähentäminen on meille tärkeä fokusalue.
Mitä tulee energiankulutukseen, uskomme että kustannustehokkuutta parantamalla ja uusiutuvan energian käyttöä
lisäämällä voimme päästä haluttuun muutokseen.
Seuraamme ja mittaamme tarkasti hiilipäästöjen vähenemistä suhteessa toiminnan kokonaisvolyymeihin tunnusluvuin; kuten polttoaineen kulutus/km, energia/m2 sekä
uusiutuvan polttoaineen ja energianlähteiden käytön
osauuden kasvattaminen.
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Muovin käytön
vähentäminen 30 %:lla
Alamme liiketoiminnassa
käytetään normaalisti
muovisia turvapusseja
kolikoiden ja setelien
kuljetukseen, sillä materiaalin
on todettu vastaavan hyvin
alan keskeisiin ja korkeisiin
turvallisuusvaatimuksiin.
Loomiksella haluamme muuttaa
askeleittain tätä käytäntöä
ympäristönäkökulman vuoksi.

Muovi on monessa suhteessa hieno keksintö: sen tuotanto on edullista ja se on erittäin kestävää. Toisaalta
kestävyys on myös sen haittapuoli. Fossiilipohjaiset
(öljy) muovituotteet kuluttavat uusiutumattomia luonnonvaroja loppuun sekä rasittaa ympäristöämme.
Mikäli vanha muovi kierrätetään uusiksi muovituotteiksi, haitta on pienempi. Valitettavasti nykyään
suurin osa muovista päättyy kaatopaikoille, mereen
tai se poltetaan, joka aiheuttaa haitallisia päästöjä.
Uuden fossiiliperäisen muovimateriaalin käyttö ei ole
kestävän kehityksen mukaista, joten olemme tehneet
sen käytöstä tärkeän seurattavan fokusalueen yhdessä
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kanssa.
Loomiksen tavoite on vähentää selkeästi (30%) fossiiliperäisen muovin käyttöä ja sitä varten on laadittu
erilaisia mittareita. Haluamme kehittää ja keskittää
muovin hankintaprosesseja ja tilausmääriä siten, että
olemme tarpeeksi merkittävä tilaaja vaatimaan kierrätysmuovin käyttöä turvapussien valmistuksessa.
Olemme jo investoineet verkkokauppaan, joka keskittyy turvapussien jakeluun. Tähän liittyvä pilottiohjelmisto on myös valmisteilla. Tavoitteenamme on, että
turvapussien tuotannossa kierrätysmateriaalin osuus
on vähintään 60 %. Suunnittelun avulla myös vähennämme erilaisten turvapussilajien lukumäärää ja
malleja sekä kehitämme käyttötapoja tavoitteena pienentää tuotannon kokonaisvolyymin muovin käytön
vaikutuksia. Testaus toteutetaan ensin Euroopan
markkinoilla ja seuraavaksi siirrytään Yhdysvaltoihin.
Toivomme asiakkaiden lähtevän mukaan ja kannattavan toimiamme.
Toimintaamme uusien ja fossiilipohjaisten muovien vähentämiseksi mitataan ja raportoidaan suhteessa toimintavolyymeihin. Tavoitteena toiminnan tehokkuus ja
muovin käytön kokonaisvolyymin vähentäminen.
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Paikallinen
toimija

Iso-Britannia

Espanja

Elokuussa 2017 Loomis Iso-Britannia sai Carbon Footprint License -palkinnon työstään päästöjen vähentämiseksi. Vuosille 2014-2016 oli asetettu kahden prosentin
tavoite, mutta todellinen vähennys ylitti odotukset ollen
seitsemän prosenttia. Avaintekijä tässä tuloksessa oli
ajoneuvokantamme päästöjen vähentyminen, mihin
vaikutti ajoneuvomäärän pieneneminen (mikä oli
seurausta paremmasta reittitehokkuudesta):

Loomis Espanjalla on erilaisia toimenpiteitä liittyensosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Yksi näistä
on Green Project – erityisesti turvallisuuteen keskittyvä
yrityksen sisäinen koulutusohjelma, jossa opitaan mm.
miten kuljetetaan painavia lasteja ilman loukkaantumista ja mikä onparas tapa pysäköidä häiritsemättä muita.
Esimerkkejä työhön liittyvistä pienistä mutta älykkäistä
muutoksista on rahanpakkausmalli, joka vähentää
fyysistä työkuormaa ja tekee yksiköistä helpommin
käsiteltäviä. Toinen on Flody-järjestelmä, joka lisää työntekijöiden ja kuljetustenturvallisuutta henkilöstön vähentämisestä huolimatta ja pienentää siten myös ajettuja
kilometrejä ja logistisia päästöjä. Todella hieno aloite
on uusi videotarkkailuprojekti nimeltään Information
and Control Center. Siinä on paljon tärkeitä etuja, kuten
prosessien etätarkkailu ja hätätilanteiden tuki vartijoille,
jotka ovat yksin vuorossa. Vuonna 2018 keskitymme tehokkaaseen ja turvalliseen ajamiseen. Kokeilemme uutta
ohjelmistoa ensin Valladolidissa ja sen jälkeen Granadassa,
Jaénissa ja Almeríassa.

• Muutokset ajoneuvoprofiilissa: 89 ajoneuvon
kokonaispainon pienentäminen 4,6 tonnista 3,5

Loomis on sitoutunut vahvaan paikalliseen toimintaan.
Paikallinen toimija tuntee aidosti asiakkaat ja alueen tarpeet.
Suhtaudumme tähän vakavasti, sillä asiakkaiden tuntemus on
menestyksen avain. Yhteiskuntavastuun mallia on toteutettu
jo konsernitasolla, mutta varsinainen toiminta tapahtuu
paikallistasolla. Tässä muutama esimerkki.

tonniin vähensi päästötasoja sekä paremman
moottoritehokkuuden että kevyemmän painon
vuoksi. Aiomme jatkaa ajoneuvoprofiilien muutosta
vuosina 2018/2019.
• Vuodesta 2016 tullut ajoneuvojen älyohjelmisto
antaa jatkuvasti etua tarjoten kuljettajille reaaliaikaisia välineitä ajotehokkuuteen ja tietoa kuljettajan
käyttäytymisestä.
Lisätekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa oli LEDvalojen ja PIRin (liiketunnistin) käyttöönotto monilla
toimialoilla kehittämisvaiheen aikana sekä henkilöstön
lisääntynyt energiatietoisuus, esim. valojen sammuttaminen silloin, kun niitä ei tarvita.

Portugali

Tšekin tasavalta ja Slovakia

Ranska

Olemme edistyneet hyvin ajoneuvokannan uusinnassa.
Polttonaineen kulutus on vähentynyt merkittävästi,
samoin kuin hiilipäästöjen määrä, joka on noin 60 %
vähemmän vanhoihin ajoneuvoihin verrattuna. Työ
jatkuu, kunnes koko kanta on uusittu. Keskitymme
erityisesti myös työtapaturmien vähentämiseen. Motivoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä sekä yhteistyöllä
esim. vakuutusyhtiön kanssa olemme onnistuneet
vähentämään tapaturmien määrää 42 %.

Viimeaikaisen kehityksen myötä Loomis kohtasi
ajoneuvohaasteen Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa.
Rekat erosivat niin iän kuin standardien suhteen, vanhimmat olivat matalimpien EU1- ja EU2-päästöstandardien mukaisia. Kesti puoli vuotta yhdistää ja analysoida
tiedot 13 toimialueelta. Vuoden 2016 alussa päätimme
uudistaa ajoneuvokantamme ja vaihtaa ne rekat, joissa
oli matalimmat turvastandardit ja korkeimmat päästöt.
Ensimmäisessä vaiheessa valitsimme 50 ajoneuvoa, jotka
vaihdoimme uusiin vuoden 2016 jälkipuoliskolla
ja vuoden 2017 alkupuoliskolla. Uudet ajoneuvot ovat
korkeimman EU6-päästöstandardin mukaiset ja aiheuttavat 70 % vähemmän päästöjä verrattuna vanhaan vastaavaan. Tšekin ja Slovakian tiimit ovat työstäneet suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi vuosille 2018 ja 2019.

Vuonna 2017 Loomis Ranska keskittyi erityisesti datacenterien energiankulutuksen sekä yleisesti paperinkulutuksen vähentämiseen. Ranskan datacentereitä ylläpitää
ulkopuolinen toimija. Vuoden 2016 lopussa vaihdoimme
tiedonvarastointijärjestelmän 100 % flash-teknologiaan,
mikä teki meistä ketterämpiä ja tuottavampia IT-osastolla, tukipalveluissa ja toimialoilla. Muutos on alentanut
myös ilmastointikuluja 70 % disk-teknologiaan verrattuna, sillä uusi järjestelmä käyttää kestäviä ja matalahiilisiä lähteitä. Suuri osuus energiasta tulee kestävistä
lähteistä, kuten vesi, aurinko ja tuuli. Huipputehokas
flash-teknologia mahdollistaa datan duplikaation ja vaatii
paljon vähemmän kapasiteettia – ja sen myötä energiaa –
saman tietomäärän varastointiin.

Joka vuosi lahjoitamme rahaa hyväntekeväisyyteen
lasten ja nuorten tueksi. Vuonna 2017 kohteemme oli
kansallinen organisaatio CrescerSer, joka pyörittää
vapaaehtoistyötä yhteiskunnan huonompiosaisten lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Tammikuusta 2017 lähtien johdon työmatkojen
ensisijainen kulkuväline on ollut juna. Maakokousten
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi on valittu lokakuusta 2017
lähtien Skype.

Toinen muutos liittyy alihankkijoiden ja asiakkaiden
laskuihin sekä tuleviin asiakassopimuksiin: niissä siirrymme paperittomaan käytäntöön.

Turkki
Loomis Turkissa kestävyys tarkoittaa kannustamista
kestäviin, vastuullisiin käytänteisiin, mikä tuo lisäarvoa
asiakkaalle, henkilöstölle sekä koko yritykselle. Siihen
kuuluu henkilöstön kouluttamisen Code of Conduct- ja
Anti-Bribery-käytäntöön, sillä luottamus linkittyy suoraan menestykseen. Vuonna 2014 asetimme tavoitteen
vähentää hiilijalanjälkeämme, tarkemmin määriteltynä
hiilipäästöjä 0,30 g/km vuoteen 2020 mennessä. Tavoite
saavutettiin vuonna 2017 päästöjen ollessa 0,22 g/km
ja Loomis Turkki voitti Green Fleet Award-palkinnon,
koska investoimme vihreällä moottorilla varustettuihin
uusiin ajoneuvoihin, lisäsimme ajoneuvoihin nopeusrajoittimet, koulutimme henkilöstöä riskien tiedostamiseen sekä turvalliseen ja taloudelliseen ajamiseen ja
tarkkailimme päästöjä siihen tarkoitetulla ohjelmalla.
Lisäksi Loomis Turkki muutti vuonna 2017 aurinkoenergiaa hyödyntävään datacenteriin, jolloin hiilipäästöt
vähenivät 10–15 %. Ankarassa toteutettiin PETDER-pilottiprojekti, jossa jäteöljy käsitellään ympäristöministeriön ja kaupunkisuunnittelun lisensoimissa laitoksissa
lajinsa mukaan uudeksi energiaksi, raakamateriaaliksi
tai vaihtoehtoisesti myytiin.
Loomis Turkki aikoo laajentaa pian kalustoaan 250
ajoneuvoon.

Laura: ”People on Loomiksen
arvo, ja minä arvostan
ihmisiämme.”

Reilu ja
tasapuolinen
työnantaja.

Michael: ”Saan virtaa päivittäiseen
työhöni asiakkaan luottaessa tuotteensa
minulle.”

Henkilöstön työturvallisuus ja -terveys
ovat Loomiksella pääfokuksessa.

Sarah: ”Loomis on tarjonnut
mahdollisuuden ammatilliseen
kehittymiseen ja kykyjeni
näyttämiseen.”

Nuno: ”Aloitin Loomiksella
6 vuotta sitten. Teen joka
päivä parhaani. Olen ylpeä
jokapäiväisistä tehtävistämme.”

Ruotsi

Tanska

Loomis Ruotsilla on yli 40 000 käteispalvelun asiakasta,
joista suurin osa käyttää paperista tilisiirtolomaketta
osana tilitystä. Siirtyminen sähköiseen verkkoilmoituspalveluun tehostaa palvelua entisestään. Digitalisaatio tekee
prosessista lisäksi ympäristöystävällisempää. Joka kuukausi kuljetetaan noin 400 000 päivittäistä tilitystä, joista
vähintään 300 000 sisältää paperisen tilisiirtolomakkeen.
”Tästä tulee huomattavasti sujuvampi käsittelyprosessi,”
Branch Manager Johan Vikman kertoo. ”Toinen etu on,
että verkkoilmoitukset luovat viestintäkanavan tilityksiä
käsittelevään henkilöön ja antaa meille siten suoran yhteyden asiakkaaseen.”

Konsernin tavoite vähentää hiilipäästöjä synnytti uusia
ideoita ja toimintoja. Tanskassa yksi mielenkiintoinen
projekti on uusi ja tehokas pankkiautomaattien käteiskasettien dynaaminen valvonta. Tämä projekti toteutetaan
yhteistyössä erään suuren pankkiautomaattiasiakkaan
kanssa.

”Digitalisaatio tarkoittaa, että menemme askeleen eteenpäin – tilityksiä ei tarvitse enää tarkistaa, koska ne on
jo ilmoitettu valmiiksi. Tulevaisuudessa sen pitäisi myös
nopeuttaa asiakkaan palveluaikaa. Asiakas näkee nopeasti
päivittäisten tilityksien käsittelyn tilan verkkolinkin kautta, Johan Vikman selventää. ”Toivottavasti puolet 40 000
asiakkaastamme käyttää pian verkkoilmoituspalvelua.”

Tällä hetkellä Loomis Tanska täyttää vuodessa noin 450
pankkiautomaattia tälle asiakkaalle, mikä tarkoittaa
yhteensä noin 25 000 käyntiä. Ongelma on, että etukäteen
ei tiedetä, tarvitseeko automaatti täydennystä vai ei. Dynaamisen valvonnan tavoitteena on poistaa tarpeettomat
käynnit ja mahdollistaa tehokkaampi reittisuunnittelu.
Tämän odotetaan vähentävän suoraan ajettujen kilometrien ja pysähdysten määrää sekä dieselin kulutusta ja
hiilipäästöjä.
Tällä hetkellä projekti on testivaiheessa. Asiakaskohtaisena tavoitteena on kasvattaa vuoden 2018 loppuun mennessä dynaamisen valvonnan pankkiautomaatteja 30:stä
450:een, mikä tarkoittaisi käyntimäärän vähennystä 25
000:sta 20 000:een.

Suomi
Olemme kehittämässä CIT- ja CMS-prosesseja
vähentämällä tarpeetonta tulostamista mm. PDA-laiteella toimittaessa. Tavoitteena on säästää kuljettajalta
kuluvaa aikaa ja vähentää kuittirullien kulutusta 20 %.
Tehostamme ajoneuvojen lastaus- ja purkausaikaa (CIT)
ajoneuvojen tarpeettoman joutokäyntiaikojen vähentämiseksi. Tavoitteena on tehdä työprosesseista tehokkaampia ja vähentää joutokäyntiä sekä kokonaispäästöjä
2 %. Pilotoimme ja esittelemme Eco Drive-sovelluksen,
joka rohkaisee kuljettajaa ympäristöystävälliseen ajamiseen.Panostamme energiatehokkaaseen teknologiaan
siirtymiseen ja siksi siirryimme mm. led-valaistukseen
usealla toimipaikalla. Siitä syntyy myös huomattavaa
taloudellista säästöä energian kulutuksen pienentyessä.
Paperisten palkkakuittien korvaaminen sähköisillä on
vähentänyt paperitulosteiden määrää 7 000 kpl sekä
vähentänyt hiilipäästöjä myös postinkuljetuksen osalta.
Olemme vaihtaneet lakisääteistä työterveyshuollon
tarjoajaa, jotta voimme tarjota henkilöstölle entistäkin
laadukkaampaa, yhtenäisempää ja tasa-arvoisempaa
terveyspalvelua. Olemme myös kehittäneet näiden palveluiden seurantaa ja mittausta.Otamme vähintään 14
työharjoittelijaa vuosittain.

Norja
Uusi pääkonttori on rakennettu Breeam-Nor standardin
mukaisesti. BREEAM on maailman johtava ympäristösertifiointijärjestelmä master plan -projekteille, infrastruktuurille ja rakennuksille. Järjestelmä tunnistaa ja kuvaa
yleisiä ympäristöarvoja rakennuksen elinkaaressa.

Taloudellinen yhteistyö kahden kansalaisjärjestön kanssa
lasten syöpäsairauksien ja vähävaraisten nuorten opiskelun hyväksi.
Ajoneuvokannan uudistaminen kaasu- ja melupäästöjen
vähentämiseksi.
Henkilöstön koulutusohjelmat turvallisesta työympäristsstä sekä vastuullisesta ja turvallisesta toimintamalleista,
joissa tavoitteena loukkaantumisten väheneminen.

Itävalta
Loomis Itävallalla on jätehuollon asiantuntija, joka
varmistaa jätteen käsittelyn kansallisten säädösten
mukaisesti. Avaintehtäviin kuuluu tunnistaa, analysoida
ja mahdollistaa tapoja, joilla vältetään, vähennetään ja
kierrätetään jätettä. Myös edellä mainittujen tapojen
kehittäminen on tärkeää. Kun ihmisiä koulutetaan
ympäristöystävällisiin tapoihin työpaikalla, he alkavat
tehdä muutoksia myös vapaa-ajallaan. Suunnitteilla
on myös seuraavia uudistuksia toimistoilla: paperia
vähentävät toimistorutiinit, kaksipuolisten ja väritulosteinen minimointi, erilliset paperinkeräysastiat, faksien
vähentäminen, kierrätyssäiliöiden ja isojen pakkausten
käyttö jne.
Loomis Itävalta on ollut ISO 9001 -sertifioitu vuodesta
2003 alkaen. ISO 9001 tarkoittaa useita laadunhallintaperiaatteita, vahvaa asiakaskeskeisyyttä, ylimmän johdon vaikuttamista ja osallistumista, prosessilähtöisyyttä

ja jatkuvaa parannusta. Sertifioinnin myötä asiakas voi
luottaa saavansa laadukkaita tuotteita ja palveluita, ja
se tuo myös monia liiketoiminnallisia etuja. Sertifikaatti
uusittiin vuonna 2017.

Yhdysvallat
Loomis Yhdysvallat on erittäin ylpeä turvallisuus- ja
riskienhallintatasostaan. Idea ”Täydellisestä päivästä”,
jolloin kuljettajat välttävät työtapaturmat, kuljettavat
arvotavarat turvassa ja kulkevat turvallisesti kotiin
sekä autokantaan liittyvä aktiivinen riskienhallinta ovat
vähentäneet onnettomuuksien määrää ja vakavuutta.
Samalla se on pienentänyt vahinkoja ihmisille, kalustolle
ja turvallisuusmaineelle. Ajoneuvojen älyohjelma kerää
vertailukelpoista tietoatapahtumien aiheuttajista, tarkkailee ja arvioi toimintaa ja turvallisuutta sekä tuottaa
lisäksi johdolle raportteja, havainnollistavia videoita
sekä tarjoaa yksinkertaisia välineitä kuljettajien valmennukseen. Sovellus on nyt kaikissa 3000 ajoneuvossa,
joten Loomis kehittää riskienhallintaansa edelleen
parantamalla kuljettajien ajotaitoa. Jokainen arkipäivä
aloitetaan käymällä ohjelman tiedot läpi ja keskittymällä
sovittuihin valmennuskohteisiin. Kuljettajan huomion
häiriintyminen, vauhti ja etäisyys ovat yleisimmät syyt
kolareihin. Tämän ohjelmiston avulla Loomis US voi
luoda turvallisemman ympäristön ja ajoneuvo-onnettomuudet ovat vähentyneet jo nyt yli 50 prosenttia.
.

Loomis Norja on ottanut käyttöön Eco drive –ajotapajäjestelmän kaikkiin tuotantoajoneuvoihin.
Järjestelmän tarkoitus on vähentää polttoaineen kulutusta, onnettomuuksia ja kaluston kulumista.

Loomis International

Liiketoiminnan kehittämisyksikkö on kartoittanut uusia
mahdollisuuksia, millä voidaan kehittää kokonaismarkki-

Rohkean arvauksen mukaan maailmassa on tuhansia
taidemuseoita, gallerioita ja messuja. Se tarkoittaa vaativia
kuljetuksia, jossa korvaamattomia ja herkästi vahingoittuvia teoksia kuljetetaan jatkuvasti paikasta toiseen.

noita ja erityisesti uusia työtehtäviä.
Olemme myös sitoutuneet ja osallistuneet vapaaehtoistyöhön ”Inclusive Working Life” (IA). Sen tarkoituksena
on pysäyttää trendi, missä ihmiset putoavat työelämästä.
Tavoitteena on ottaa henkilöstöömme ihmisiä, joilla on
vaikeuksia löytää työtä joko sairauden vuoksi tai maahanmuutosta syntyneiden kieliongelmien vuoksi.

”Olemme erikoistuneet logistiikkaan, missä ei saa tulla
mikroskooppisen pientäkään naarmua,” kertoo pääjohtaja
Barbara Schlagbauer Loomis Artcaresta, joka on osa Loomis
Internationalia.

Argentiina

tuspakkaukset, jotka suojaavat lämpötilan vaihteluilta,
kosteudelta, iskuilta ja tärinältä ovat vain osa palvelua.
Loomis Artcare hoitaa kuukausittain noin 25 kansainvälistä näyttelyä – sekä erilaisia kuljetuksia gallerioille,
taiteilijoille, taidelaitoksille ja yksityisiin taidekokoelmiin
ja toisinpäin.

Konsernin tavoite vähentää hiilipäästöjä synnytti uusia
Hehkulamput on vaihdettu yhteisillä alueilla matalaenergisiin vaihtoehtoihin.
Valokatkaisijan yhdistäminen liiketunnistimiin yhteisissä
transit-tiloissa.

Arvokkaiden taidekuljetusten haaste on tarjota millimetrin
tarkkaa ja huolellista palvelua. Tarvittavat erikoiskulje-

”Varsinaisen kuljetuksen lisäksi huolehdimme myös
kaikista hankalista asioista liittyen erilaisiin rajoituksiin,
tilapäisistä erikoisluvista sekä varastointi- ja verotusasioista. Yhden näyttelyn teosten keräys ja kuljetus eri puolilta
maailmaa voi viedä muutaman kuukauden.” Voi olla
helppo päätellä, että kaikista erikoislaatikoista ja pakkausmateriaaleista syntyy paljon jätettä ja turhaa kuljetusta.
”Ymmärrän tuonkin ajattelutavan. Tosiasia kuitenkin on,
että käytämme vuokrattavia kuljetuspakkauksia, joiden
käyttöikä on jopa 15 vuotta ja se pitää jätteen määrän
minimaalisena”, Barbara toteaa. ”Haaste on kuljetusten
vakauttaminen, ja sellainen tehokkuus on edellytys
tuottavuuden kannalta. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista
vastata niihin vaatimuksiin, mitä harvinaisten ja korvaamattomien teosten omistajat esittävät.”
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Nollatoleranssi
epärehellisyydessä
Korruptiolla ja lahjonnalla on vakavat seuraukset
alallamme. Menestyneellä yrityksellä on oltava paitsi
tarkat turvallisuusmittarit, myös korkeat eettiset
liiketoiminnan periaatteet. Loomiksen Toimintatapaohje
(Code of Conduct) ja Lahjonnan vastainen ohje
(Anti-Bribery Policy) opastavat vilpillisen toiminnan
välttämiseen.

Eettisen työkulttuurin takana ovat ihmiset. Toimintatapaohjeen ja ihmisten kautta luomme yhteisen, henkilöstörajat ja työyksiköiden eroavuudet ylittävän arvopohjan. Tiedostamme toimintaamme liittyvät erilaiset
riskit ja haasteet. Korruptiosta puhuttaessa vilpillisyys
on aina suurin riski - niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Asiakkaat luottavat arvotavaransa meille.
Siksi heidän luottamuksensa on riippuvaista siitä, kuinka
työssämme onnistumme. On ymmärrettävää, että vilpillisyys toiminnassamme johtaisi luottamuspulaan ja liiketoimintamme kärsisi. Näin ollen arvot ja eettisyys ovat
meille hyvin tärkeitä, ja myös kestävän kehityksen asia
liiketoiminnassa.
Painotamme jatkuvasti vastuullisuutta ja seuraamme lakien noudattamista toiminnassamme. Se on tehtävä, joka
ei valmistu koskaan. Tavoite nollalinjasta tapaturmien tai
väärinkäytösten osalta on haasteellinen, työmme monimuotoisuuden ja laajuuden huomioiden se voi olla jopa
lähes mahdoton saavuttaa. Selkeä tavoitteemme on joka
tapauksessa nollatoleranssi epärehellisyydessä. Siksi tär-

keimpiin seurattaviin KPI-lukuihin sisältyy mahdollisten
väärinkäytösten kirjaaminen.
Käytössämme on erilaisia toisiinsa liittyviä tekijöitä, joita hyödyntämällä tuemme tätä vastuullisuuteen liittyvää
työtä sekä varmistamme yrityksemme oikean eettisen ja
moraalisen pohjan. Ensimmäinen vaihe on tässä oikeiden
henkilöiden rekrytointi. Toinen on se, että henkilökunnasta 100 % suorittaa e-learning -koulutuksena Toimintatapaohjeen (Code of Conduct) ja Lahjonnan vastaisen
ohjeen (Anti-Bribery Policy) kurssin. Lisäksi olemme
vuodesta 2010 lähtien kehittäneet raportointijärjestelmää
joka kulkee läpi organisaation. Loomis Integrity Linen
avulla henkilöstömme pystyy kertomaan vakavimmista
ja arkaluontoisimmista ongelmista luottamuksellisesti.
Huolen esittäminen on huomattavasti helpompaa, kun
sen voi tehdä nimettömänä puhelimen tai verkon kautta
omalla äidinkielellään. Tärkeää on myös keskustelu sidosryhmiemme kanssa. Yksi tärkeä kysymys vuosittaisessa
asiakaskyselyssämme on: ”Onko Loomis luotettava kumppani?” Näitä vastauksia seuraamme erityisen tarkasti.

Todellisen yhteiskuntavastuun saavuttaminen vaatii
tasapainoa ympäristövaikutusten, taloudellisten
tekijöiden ja sosiaalisten asioiden välillä. Siihen on
lisättävä vielä lainmukaisuus ja osakkeenomistajien
odotukset. Loomiksen visuaalista tarkastuslistaa voi
pitää ohjeena asioista, joiden on oltava kunnossa.

Mittarit kuudelle
painopistealueelle
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Reilu ja tasapuolinen
työnantaja

· Henkilöstön havainnot ja arviot perustuvat väitte-

Yhteiskuntavastuun
tarkastuslista
Lainmukaisuus.
Vuosittainen Yhteiskuntavastuuraportti on linjassa Ruotsin kirjanpitosäädöksien (the Annual Accounts Act) ja
EU-direktiivin kanssa (Ei-taloudelliset tiedot). Raportin
allekirjoittaa Loomiksen johtokunta.

GRI -Standardit.
Loomiksen Yhteiskuntavastuun perusteet ja raportti perustuvat GRI-standardeihin ja sen ohjeisiin. Keskiössä on
tavoitteiden yksilöintiprosessi, jossa osakkeenomistajien
kanssa määritetään tärkeät aiheet.

Yhteiskuntavastuun käytänteet.
Käytänteissä – eli Pääjohtajan ohjeissa, kuten me niitä
kutsumme – määritetään strategiset kohteet, fokusalueet
ja seurattavat tunnusluvut (KPI). Niissä painotetaan erityisesti paikallista vastuuta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt.
Teemme säännöllisesti kyselyitä siitä, miten henkilöstö ja
asiakkaat kokevat toimintamme.

Yhteiskuntavastuuraportin tiivistelmä.

Tämä on lyhytversio kattavasta vuosiraportista. Jos
haluat lukea tutustua koko raporttiin ja nähdä tarkemmat vuositulokset, käy osoitteessa www.loomis.com.

Toiminnan läpinäkyvyys.
Loomiksen paikalliset yksiköt keräävät ja raportoivat vuosineljänneksittäin tiedot tavoitteiden ja tunnuslukujen
seuraamiseksi ja saavuttamiseksi. Talousosasto kokoaa
tiedot yhteen ja vie ne konsernitasolle. Ympäristövastuun
osalta ulkopuolinen palveluntarjoaja tekee Loomikselle
laskelmat hiilipäästöjemme osalta.

eseen ”Loomiksella meitä kohdellaan tasapuolisesti
riippumatta iästä, etnisestä taustasta, sukupuolesta,
seksuaalisesta suuntautumisesta tai terveydellisistä
poikkeavuuksista huolimatta.”
· Henkilöstön havainnot ja arviot Loomiksesta
perustuvat väitteeseen: ”Uskon, että Loomis on reilu
vaihtoehto ja vastuullinen työnantaja.”
· Asiakkaiden havainnot ja arviot Loomiksesta
perustuvat väitteeseen: Uskon, että Loomis on oikeu
denmukainen, tasapuolinen ja vastuullinen työnantaja sekä yhteiskuntatoimija.
· Keskiarvo koulutukseen käytetystä tuntimäärästä/
työntekijä/vuosi.
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Hiilipäästöjen
vähentäminen

· Kokonaishiilipäästöt/toimintavolyymi.
· Muutos ajoneuvojen päästöissä ja polttoaineen
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Ei vakavia
työtapaturmia

· Työtapaturmien määrä.
· Henkilöstön havainnot ja arviot Loomiksesta

perustuvat väitteeseen: ”Loomiksen käytänteet
ja ohjeet on suunniteltu omaa työturvallisuuttani
varten.”
· Turvallinen ajoneuvon kuljettaminen: Liikenne
onnettomuuksien määrä/ajetut kokonaiskilometrit
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Muovijätteen
vähentäminen

· Muutos kulutetun muovin kokonaismäärässä.
· Muutos kierrätetyn ja/tai ei-fossiilisen muovin
määrässä.

· Muutos ei-fossiilisissa energialähteissä .
· Muutos hiilidioksidipäästöissä.
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Nollatoleranssi
epärehellisyyden suhteen

käytössä/km.

· 100 % seuranta ja puuttuminen koskien kaikkia

ajoneuvojen lukumäärä

· Code of Conduct ja Anti-Bribery -e-koulutusten

· Ekologisesti älykkäällä tekniikalla varustettujen

epärehellisiä tapahtumia.

suorittajien lukumäärä vuosittain.
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· Asiakkaan havainnot: Loomiksen arvostelu perustuu
Paikallinen toimija

· Yhteiskuntavastuun alueet on määritetty konsernita-

solla mutta käytäntö toteutuu paikallistasolla. Seuranta
ja raportointi tapahtuu vuosineljännes- ja vuositasolla
paikallisesti kaikkien tunnuslukujen osalta.

väitteeseen: ”Loomis on luotettava liiketoimintakumppani.”

Tie eteenpäin.
Kestävä matka.

