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Banmark Group
3

Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen. Pandemia kosketti
Banmarkin kansainvälistä organisaatiota siinä, missä niin
monia muita organisaatioita ja ihmisten elämää joka
puolella maailmaa. Teimme etukäteisvalmisteluja
yrityksen seuraavaan juhlavuoteen, mutta saimmekin
kääntää suunnitelmat ihmisten koollekutsumisesta
päinvastaisiksi. Ensisijainen tavoitteemme oli pitää
henkilökuntamme mahdollisimman turvassa, liikkumista
välttäen. Työturvallisuuden rooli korostui entisestään.
Samalla voimme olla tyytyväisiä siitä, että
työturvallisuuden eteen on tehty töitä vuosien ajan
yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Saimme todeta,
että riskienhallinta on kunnossa myös
toimitusketjussamme molempiin suuntiin. Vaikka
toimitusvarmuutta vahvistettiin omilla toimillamme
entisestään, saimme pian todeta toimitusten sujuvan
ongelmitta ja palata normaalitasoon. Olemme erityisen
tyytyväisiä siitä, että pystyimme vastata
asiakkaidemme odotuksiin ongelmitta.

Poikkeusvuonna kykenimme haasteista huolimatta
erinomaiseen tulokseen. Banmarkin liikevaihto kasvoi ja
tulos oli tavoitteiden mukainen. Henkilökunta osoitti
hienoa joustavuutta ja kykyä uusien työskentelytapojen
omaksumiseen. Lisääntynyt etätyöskentely ja
liikematkustamisen minimointi vaikuttivat osaltaan myös
positiivisesti CO2e-jalanjälkeemme ja tavoitteiseen
vähentää toiminnastamme aiheutuvia päästöjä. Tämän
vuoksi vuosi soveltuu erittäin huonosti vertailukelpoiseksi,
joten mittareidemme tuloksia päätettiin koko Transmerikonsernissa peilata jatkossa vuoteen 2019. Olemme
sitoutuneet Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen
mukaiseen tavoitteeseen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035
mennessä.

Banmark Group
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Yritysvastuutyömme

Vastuullisuuskokonaisuuden vuodelle 2020 asetetut
tavoitteet saavutettiin. Jatkoimme kokonaisuuden
kehittämistä ja määrittelimme YK:n kestävän
kehityksen teemamme, tavoitteemme ja
vastuullisuusmittarimme. Järjestimme koulutuksia,
tietoiskuja ja workshoppeja niin emoyhtiössä kuin
tytäryrityksissämme. Keräsimme suoritusmerkintöjä
eettiseen ohjeistukseemme sitoutumisesta.
Integroimme vastuullisuuskokonaisuuden osaksi ISO
9001 -laatujärjestelmän ja strategiamme mukaisia
tavoitteita. Paljon työtä on vielä edessä, mutta olemme
rakentaneet pohjan, josta on hyvä jatkaa eteenpäin.
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Raporttia koskevat tiedot
Raportin laajuus

Banmarkin yritysvastuuraportti 2020 on ensimmäinen
laatuaan. Esittelemme Banmark Groupin toiminnan koko
laajuudessaan, mutta varsinainen vastuullisuussisältö
kattaa tässä vaiheessa Banmark Oy Ab:n kotimaan
toimintojen tiedot vuodelta 2020.
Vastuullisuusohjelmaamme on rakennettu hiljalleen
muutaman viime vuoden aikana. Alusta saakka pyrkimys
on ollut luoda kestävä, strategiaamme pohjautuva sekä
yrityksemme prosesseja tukeva
vastuullisuuskokonaisuus.
Olemme matkallamme vielä alkutaipaleella, mutta suunta
on selvä. Vuoden 2020 raportissa esittelemme valitut
linjauksemme, tavoitteemme ja ne tulokset, joita
olemme saaneet tässä ensi vaiheessa kerättyä.
Päästölaskennan osalta tiedot kattavat GHG-protokollan
mukaisen päästölaskennan Scope 1 sekä Scope 2
päästöt.

Raportin laatijat
Kirsi Huuhilo, Susanna Kaitas,

Juha Lonka ja Mikko Rantanen
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Banmarkin tarina
Tarinamme alkaa vuodesta 1928, jolloin norjalainen
Hans Bang tuli Suomeen ja perusti Bang & Co. nimisen
yrityksen, joka toi maahan erilaisia tuotteita teollisuuden
tarpeisiin. 60-luvun lopulla huomattiin sellu- ja
paperiteollisuuden tuotteiden kasvava tarve ja vuonna
1971 perustettiin tytäryhtiö Oy Banmark Ab, joka
keskittyi tämän alueen tuotteiden myyntiin ja
markkinointiin. 90-luvun alussa Banmark siirtyi
yrityskauppojen myötä Bang & Bonsomerin omistukseen
ja vuoden 2009 alussa siirryimme osaksi Transmeri
Groupia. Toimintamme on laajentunut vuosien saatossa
ja tänään meillä on liiketoimintaa 15 maassa. Lisäksi
toimialueemme on kasvanut sekä oman toimintamme
että yrityskauppojen johdosta ja toimimme nykyisin
usealla eri teollisuuden alueella monella eri
tuoteryhmällä. 70-luvun muutaman työntekijän
paikallisesta yrityksestä olemme kasvaneet yli sadan
hengen kansainväliseksi toimijaksi.
Banmark toiminta-alue
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Banmarkin avainlukuja

Perustettu

1971

Liikevaihto

52 milj.

Banmark Group

Henkilöstö

~100
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Asiakastyytyväisyys

Yritysvastuutyömme

8,4/10
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Banmarkin toimialueet
Toimimme tänä päivänä usealla liiketoiminta-alueella.
Paperi- ja selluteollisuus on edelleen yksi liiketoimintamme
kivijaloista, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana
olemme laajentaneet toimintaamme myös muille alueille.
Yksi iso vaikutus tähän on ollut laiteliiketoiminnan
mukaantulo vuonna 2014. Nykyisin toimimme seuraavilla
liiketoiminta-alueilla:

Paperi- ja selluteollisuus

Petrokemia ja jalostamot

✓ Laaja valikoima kemiaa, laitteita ja kudoksia.
Tuotteita ja palveluita aina puunkäsittelystä
lopputuotteeseen.

✓ Keskipakokorkeapainepumppuja,
kaasukompressoreita, vesi- ja
öljysuodattimia ja lisäksi laaja valikoima
laitteita haastaviin kohteisiin
✓ Pesukemikaaleja

Elintarviketeollisuus

Prosessiteollisuus

✓ Laitteita taikinan alustuksesta ja paistosta
pakkaamiseen asti
✓ Laitteita meijeri- ja panimoteollisuuteen
✓ Laaja valikoima pesukemikaaleja

✓ Laaja valikoima pumppuja,
automaattisuodattimia, vaihteistoja ja
säiliöpesureita.
✓ Erikois- ja pesukemikaaleja

Biokaasu ja ympäristö

Kaivosteollisuus

✓ Käymisen lisäaineet
✓ Erottelu- ja vedenpoistolaitteita, suodattimia,
pumppuja, kaasukompressoreita, vaihteistoja
sekä säiliöpesureita

✓ Jäähdytysvesien suodattimet,
korkeapainesuihkut
✓ Erikoiskemikaaleja saostumien hallintaan,
pesuihin ja vaahdonpoistoon
✓ Suodatinkankaat ja –viirat

✓ Paperi- ja selluteollisuus
✓ Elintarviketeollisuus
✓ Prosessiteollisuus
✓ Petrokemia ja jalostamot
✓ Biokaasu ja ympäristöala
✓ Kaivosteollisuus

Banmark Group
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Toimintamalli
Excellence in process
knowledge and solutions

LUOTETTAVA
Meille on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni sovituista asioista, toteuttaa projektit
aikataulussa ja joustaa tarvittaessa, jotta asiat tulevat varmasti hoidetuksi.
Huolellisesti, tehokkaasti ja ajallaan. Toimitusvarmuus on meille kunnia-asia.

Yrityksen alkuvuosista lähtien toimintaamme on
ohjannut halu auttaa asiakkaitamme kehittämään
prosessejaan innovatiivisilla tuotteilla ja ratkaisuilla.

ASIAKASLÄHTÖINEN

Kaiken toimintamme tavoitteena on tyytyväinen asiakas,
toimivat prosessit sekä ratkaisukeskeinen ajattelutapa.
Ympäristö-, laatu- ja eettisiä näkökulmia unohtamatta.
Tyytyväinen asiakas ja toimivat prosessit ovat meille
paras mahdollinen kannustin kehittyä entisestään.

Tyytyväinen asiakas on meidän tärkein prioriteettimme. Toimintaamme ohjaa
vakaa tahtotila auttaa ja palvella asiakkaitamme toimivien ja tehokkaiden
tuotteiden sekä palvelujemme avulla. Kunnioitusta ei saada ilmaiseksi vaan se
ansaitaan vuosia jatkuneen yhteistyön ja kumppanuuden kautta.

Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, mutta niin
kehitymme mekin. Joustavan toimintatapamme ja
ammattimaisen organisaatiomme avulla jatkamme
innovatiivisten ja vastuullisten ratkaisujen toteuttamista
myös tulevaisuudessa.

RATKAISUKESKEINEN
Olemme valmiita ja halukkaita auttamaan havaituissa ongelmatilanteissa.
Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan prosessien ongelmat,
parantaa tuottavuutta ja keventää työtaakkaa. Oikeilla tuotteilla, palveluilla ja
suunnitelmallisuudella tämä kaikki on mahdollista.
KUSTANNUSTEHOKAS
Oikein mitoitetut sekä hyvin suunnitellut ja toteutetut ratkaisut säästävät aikaa,
rahaa ja resursseja. Tehokkuus, toimivuus sekä yksilöity ja kohdennettu tuki
takaavat onnistuneen lopputuloksen. Toimintamme tavoitteena on tarjota
asiakasta parhaiten palveleva yksilöity ja kustannustehokas kokonaisuus.
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Sidosryhmäyhteistyö
Sidosryhmäyhteistyö

Odotukset

Banmarkissa hyvä yhteistyö kaikkien sidosryhmien
kanssa on ollut toimintamme alkuajoista saakka
yksi tärkeimmistä liiketoimintamme perusteista.
Aktiivinen vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa
edesauttaa ymmärtämään yhteistyön tarpeita ja
luo samalla pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle.
Sidosryhmäyhteistyötämme johdetaan yrityksen
ylimmän johdon toimesta ja se on jaettu
vastuualueiden mukaan.

Noudatamme omassa liiketoiminnassa omien
ohjeistustemme lisäksi asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaniemme ohjeistuksia ja vaatimuksia.
Tästä johtuen pidämme säännöllistä yhteyttä kaikkiin
sidosryhmiimme vastuuhenkilöiden välityksellä.
Kommunikoimme päivittäisessä työssämme
sidosryhmiemme kanssa ja varmistamme, että
ymmärrämme toistemme tarpeet ja näkemykset.

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteita pohditaan ja
arvioidaan osana ISO 9001-laatujärjestelmän
toimintaa. Käymme säännöllistä keskustelua
yhteistyön sujuvuudesta, riskien hallinnasta sekä
vastuullisuustekijöiden kehittämisestä myös
ulkoisten auditointien muodossa.

Logistiikka
Asiakkaat
Sisar- ja
tytäryritykset

Viranomaiset

Transmeri
Group

Banmark
Toimittajat
Kilpailijat

Muut
palveluntuottajat

Banmark Group

Olemme laatineet toimittajillemme suunnatun Code
of Conduct for Suppliers –ohjeistuksen.
Tavoitteenamme on, että kaikki toimittajamme
sitoutuvat ohjeistuksen mukaiseen toimintaan tai että
heillä on itsellään vastaavansisältöinen oma
ohjeistuksensa. Tavoitteen toteutumista seurataan
osana laatujärjestelmän toimintaa.

Omistajat
Henkilöstö

Konsernirakenne
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Banmark Group

Banmark Oy Ab

LLC Banmark

Banmark AB

Transmeri China Co., Ltd
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Konsernirakenne
Banmark Oy Ab

LLC Banmark

Banmark AB

Transmeri China
Co., Ltd

Kiertopaine Oy

Hämeen
Öljykeskus Oy

Orat Oy

Paperi- ja selluteollisuuden
erikoiskemikaali- ja
laitetoimittaja Venäjällä.
Tuotteet, tuki sekä
kokonaisvaltaiset ratkaisut
prosessiongelmien ratkaisuun,
tehokkuuden kasvattamiseen
sekä tuotannon kehittämiseen.

Metsä- ja prosessiteollisuuden
luotettava osaaja Ruotsissa.
Teollisuuden erikoiskemikaalit,
prosessilaitteet ja
paperikoneiden kudokset
vaativimpiinkin kohteisiin
asiakaspalvelua unohtamatta.

Paperi- ja selluteollisuuden
erikoiskemikaalitoimittaja.
Toimintaa mm. Kiinassa ja
Vietnamissa. Tuotteet, palvelut
ja ratkaisut asiakkaiden
prosessien ja tuotannon
kehittämiseen.

Pumppaustekniikkaan ja
nesteiden siirtoon erikoistunut
alansa ammattilainen. Pumput,
letkut, liittimet ja mittarit
teollisuuden lähes kaikkiin
tarpeisiin.

Teollisuuden laadukkaat öljyt,
rasvat ja voiteluaineet
luotettavasti Euroopan
tunnetuimmilta ja
arvostetuimmilta valmistajilta.

Elintarviketeollisuuden sekä
pesuloiden palveleva
asiantuntija. Koneet, laitteet,
tarvikkeet ja materiaalit aina
elintarvikkeiden
alkutuotannosta
loppujalostukseen.
Pesuteollisuuden laadukkaat
koneet, kemikaalit ja tarvikkeet
pesusta viimeistelyyn.

Banmark Group
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Yritysvastuu Banmarkissa
14

Vastuullisuuden osa-alueet

Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu

Toimimme lakeja ja säädöksiä

Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Pyrimme kannattavaan kasvuun

noudattaen sekä haluamme

tarkoittaa meille vastuuta

kansainvälisesti. Olemme mukana

osaltamme olla edistämässä

henkilöstöstämme,

luomassa työpaikkoja ja

kestävää kehitystä.

asiakkaistamme sekä

kantamassa

yhteistyökumppaneistamme.

yhteiskuntavastuumme.

Banmark Group
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Ympäristö ja tuoteturvallisuus
Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja
säädöksiä ja edellytämme samaa myös
yhteistyökumppaneiltamme. Kemikaalilainsäädäntö ohjaa
toimintaamme ja seuraamme aktiivisesti alan nopeasti
muuttuvaa lainsäädäntöä.

Vaarallisten aineiden käsittelyssä noudatamme
viranomaisten, yrityksemme ja asiakkaidemme
määrittämiä vaatimuksia sekä huomioimme riskitekijät
henkilökohtaisen vaarojen arvioinnin ja toimintatapojen
huolellisen suunnittelun kautta.

Pyrimme toiminnassamme kestäviin, ympäristöä
kunnioittaviin ratkaisuihin ja haluamme osaltamme olla
edistämässä kestävää kehitystä.

Huolehdimme jätteiden lajittelusta kaikissa
toimintaympäristöissämme, niin toimistotiloissa kuin
asiakastehtailla. Banmarkin pääkonttorilla Vantaalla
kierrätämme toimistopaperin, lehdet, kartongin ja
biojätteen. Asiakastehtailla kierrätys hoidetaan asiakkaan
ohjeiden mukaisesti. Tyhjät IBC-kontit kerätään tehtailla
kiertoon pääsääntöisesti niiden kunnostukseen ja
kierrätykseen erikoistuneiden yritysten toimesta.
Pakkausten tuottajavastuun Banmark hoitaa kuulumalla
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn

Tavoitteenamme on asiakkaiden prosessien kehittäminen
ja tehostaminen laadukkaiden ja ympäristöä vähemmän
kuormittavien raaka-aineiden ja tuotteiden avulla.
Pyrimme suosimaan tuotekehityksessämme
ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja etsimme jatkuvasti
korvaavia, ympäristöä vähemmän kuormittavia
vaihtoehtoja. Esimerkiksi paperiteollisuuden
pesukemikaaleissa Banmarkilla on jo tarjota
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Lähes kaikki
paperiteollisuudessa käytettävät kemikaalimme täyttävät
myös joutsenmerkin ja EU-kukan asettamat vaatimukset
ympäristömerkityn paperin valmistuksessa.
Pyrimme optimoimaan tuotteiden toimituserät sekä
kuljetusmatkat asiakkaille kuljetuspäästöjen
minimoimiseksi. Toimitamme kemikaalit asiakastehtaille
lähinnä olevasta varastosta aina kun mahdollista.
Vaarallisten aineiden lähettämisestä Banmarkissa
vastaavat henkilöt ovat käyneet vaarallisten aineiden
kuljetuksiin liittyvän koulutuksen. Samoin Banmarkissa
on nimetty turvallisuusneuvonantaja opastamaan ja
valvomaan vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa.

Varmistamme toimittamiemme kemikaalien
vaatimustenmukaisuuden pyytämällä
kemikaalitoimittajiltamme tarvittavat asiakirjat ja tiedot
tuoteturvallisuuteen ja laatuun liittyen sekä huolehtimalla
dokumentaation ajantasaisuudesta. Kaikkien
toimitettujen tuotteiden on täytettävä laatu-,
turvallisuus- ja lainsäädännölliset vaatimukset, jotta ne
voidaan hyväksyä. Edellytämme toimittajiltamme myös
ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää
tai vastaavaa käytäntöä.

Matkustettaessa omilla autoilla suosimme biopohjaisia
polttoaineita sekä yhteiskyytejä mahdollisuuksien
mukaan.
Toimistotiloissa pyrimme minimoimaan
energiankulutuksen huolellisen työsuunnittelun kautta
esimerkiksi pitämällä lämpötilan sopivana ja
sammuttamalla tietokoneet ja valot tilasta poistuttaessa.
Vantaan toimipisteessämme sähköenergia on lisäksi
tuotettu vuoden 2020 alusta lähtien uusiutuvilla
energiamuodoilla. Sähköiset kokokset yrityksen sisällä ja
ulkopuolisten tahojen kanssa sekä etätyöskentely ovat
Covid-19:n myötä arkipäivää ja niiden suosiminen
yrityksessä tulee varmasti jatkumaan.

Banmark Group
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Sosiaalinen ja eettinen vastuu
Toimintamme kattaa useita eri teollisuudenaloja ja
haluamme taata jokaiselle työntekijällemme turvallisen
työympäristön.
Työhön liittyviä riskejä tunnistetaan, luokitellaan ja
ennaltaehkäistään käyttämällä vaara-ja
kuormitustekijäanalyysiä. Jokainen työntekijä on myös
velvollinen havainnoimaan mahdollisia vaara-ja
riskitekijöitä sekä kommunikoimaan niistä eteenpäin
työsuojeluorganisaatiolle ja varmistamaan näin
turvallisen työympäristön sekä itselle että muille.
Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa.
Kaikki työntekijämme perehdytetään huolellisesti
tehtäväänsä ja jokaiselta tehtaalla työskenetevältä
edellytetään työturvallisuuskortin suorittamista.
Noudatamme tehtailla asiakkaidemme
turvallisuusmääräyksiä ja huolehdimme
asikastehtaidemme turvallisuusperehdytysten
ajantasaisuudesta. Työntekijät käyttävät työssään aina
vaadittuja suojavarusteita. Työturvallisuus on myös
vuosittain yhtiön myyntikokousten asialistalla, jolloin
käydään läpi ajankohtaisia työturvallisuuteen liittyviä
asioita. Ylläpidämme Banmarkissa lisäksi henkilöstömme
ensiaputaitoja säännöllisillä ensiapukoulutuksilla ja
tavoitteenamme on vähintään hätäensiapu-tason
koulutus jokaisella työntekijällä.

Banmarkissa tuetaan työntekijöiden jatkuvaa
kehittymistä. Kannustamme työntekijöitä omaaloitteisuuteen sekä kouluttautumaan ja kehittämään
itseään vastataksemme työn ja lainsäädännön
muuttuviin vaatimuksiin. Huolehdimme, että jokaisella
vaarallisten aineiden lähetyksistä vastaavalla työntekijällä
on ajantasainen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä
koulutus ja että turvallisuusneuvonantajan pätevyys
päivitetään vaadituin määräajoin. Tärkeän osan
koulutuksista muodostavat myös esim. päämiestemme
tuotekoulutukset. Pidämme huolen voimassa olevien
pätevyyksien dokumentoinnista jokaisen työntekijän
kohdalla.

Toimimme Banmarkissa lakeja ja säädöksiä noudattaen
sekä toisiamme kunnioittaen ja edellytämme samaa
myös yhteistyökumppaneiltamme. Tavoitteenamme on
ylläpitää työympäristöä, jossa vallitsee ihmisten välinen
kunnioitus, luottamus ja tasavertaisuus. Meillä
Banmarkissa on nollatoleranssi häirinnälle, lapsi- ja
pakkotyövoimalle, syrjinnälle, työlain rikkomuksille,
korruptiolle sekä lahjonnalle. Edellytämme
ihmisoikeuksien kunnioittamista, korruptiovastaisuutta
sekä lakien ja viranomaismääräysten noudattamista
kaikessa toiminnassamme. Nämä asiat on kirjattu osaksi
Banmarkin eettisiä toimintaohjeita (CoC), joita jokainen
työntekijämme on sitoutunut noudattamaan.

Edistämme henkilöstömme hyvinvointia työntekijöille
tarjottavilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä sekä
säännöllisesti järjestettävillä Tyhy-päivillä. Henkilöstön
työtyytyväisyyden kehittymistä seuraamme osana
Banmarkin ISO 9001:2015-laatujärjestelmää.
Yksi Banmarkin tärkeimmistä tavoitteista on olla hyvä ja
luotettava yhteistyökumppani. Pyrimme kehittämään
tuotteita, palveluja sekä ratkaisuja asiakaslähtöisesti,
kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.
Asiakastyytyväisyyttä mittaamme määräajoin tehtävällä
asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tuloksia seuraamme
osana laatujärjestelmää.
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Taloudellinen ja yhteiskunnallinen vastuu
Tavoitteenamme on olla kannattava, kasvava ja alati
kansainvälistyvä yritys. Vuonna 2020 Banmarkilla oli
omat toimipisteet kaikkiaan kuudessa eri maassa, minkä
lisäksi useissa maissa toimittiin agenttien välityksellä.
Yrityksen kannattavuus on pysynyt jo vuosia hyvällä
tasolla.

Olemme Banmarkissa sitoutuneet noudattamaan
Transmeri-konsernin tietosuojapolitiikkaa. Asiakasta ja
henkilökuntaa koskevat tiedot käsitellään
luottamuksellisesti sekä lainsäädännön ja asetusten
mukaisesti.

Toimimme Banmarkissa kauppalainsäädännön
mukaisesti reiluja liiketoimintatapoja noudattaen sekä
asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme
kunnioittaen. Huomioimme kaikessa toiminnassamme
riskit sekä mahdollisuudet ja kartoitamme muutoksia
toimintaympäristössämme säännöllisesti.
Toimintaamme ohjaa ISO 9001:2015
laadunhallintajärjestelmä, jonka avulla pyrimme
kehittämään toimintatapojamme jatkuvasti. Edellytämme
myös toimittajiltamme ISO 9001 laatujärjestelmää tai
vastaavaa laadunhallintamenettelyä.
Banmark on kasvava yritys ja kannamme osamme
yhteiskuntavastuusta luomalla uusia työpaikkoja niin
Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tuemme nuorten
työllistymistä alalle ja teemme säännöllistä
oppilaitosyhteistyötä. Tarjoamme opiskelijoille
mahdollisuuden opinnäytetöiden tekemiseen ja
palkkaamme alan opiskelijoita kesä- ja tuntitöihin.
Työllistämme myös vastavalmistuneita pidempiaikaisiin
työsuhteisiin.
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Banmarkin kestävän kehityksen teemat

Banmark on linjannut YK:n kestävän
kehityksen teemoikseen:

✓ 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
✓ 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita
ja infrastruktuureja
✓ 17 yhteistyö ja kumppanuus
Transmeri konsernin kaikkia
tytäryrityksiä yhdistää teema:
✓ 13 Ilmastotekoja

”Kannattaa, kasvaa ja kansainvälistyä, kestäviä ratkaisuja,
yhteistyötä ja kumppanuuksia vaalien.”
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Mitä haluamme tavoitella
✓
✓
✓
✓
✓

Työllisyyden lisääminen hallitun kasvun kautta
Turvallinen työympäristö kaikille, tavoitteena 0-tapaturmaa
Ennaltaehkäisevä riskienhallinta ja työkykytoiminnan tukeminen
Oppilaitosyhteistyö ja nuorten työllistymisen tukeminen
Organisaation kehittäminen oma-aloitteisuutta ja kouluttautumista
tukien

Hiilineutraalius
✓ Keskuskauppakamarin Ilmastositoumuksen
painopistelueiden mukainen hiilineutraalius
vuoteen 2035 mennessä
✓ Välitavoitteet:
37,5% vähennys vuoteen 2025 mennessä
63% vähennys vuoteen 2030 mennessä

✓ Vastuullisuuden ja laadun varmistaminen toimitusketjun hallinnan
avulla
✓ Asiakkaiden prosessien kehittäminen ja tehostaminen
laadukkaiden ja ympäristöä vähemmän kuormittavien raakaaineiden, tuotteiden ja ratkaisujen avulla
✓ Tuotteisiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvien vaatimusten
ymmärtäminen, noudattaminen ja ajantasainen kouluttautuminen

✓ Tavoitteellista toimintaa todennettujen ja vastuullisten
yhteistyökumppaneiden kanssa, reilua kilpailua noudattaen
✓ Sidosryhmien arviointi ja toimitusketjun hallinta osana vastuullista
kumppanuutta
✓ Suomalaisen urheilun ja kulttuurin tukeminen
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Vastuullisuustoimenpiteet vuonna 2020
✓ Käytäntöjen kehittäminen
✓ Organisaation ymmärrys
ja sitoutuminen
vastuulliseen toimintaan

✓ Tavoitteiden, toimenpiteiden,
mittareiden ja
raportointimenetelmien
luominen

✓ Tytäryritysten
tietoisuuden ja
vastuullisuuden
edistäminen

✓ Vastuullisuuskokonaisuuden
rakentaminen osaksi ISO
9001 -laatujärjestelmää
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Organisaation tietoisuuden ja sitoutuneisuuden
kehittäminen
Käsissämme on Banmarkin historian ensimmäinen
vastuullisuusraportti, mutta pohjaa vastuulliselle
toiminnalle on rakennettu vuosien ajan. Useat elementit
ovat kulkeneet mukanamme toiminnassamme osana
laatujärjestelmää. Vastuullisuusohjelma on kuitenkin
tuonut mukanaan uusia näkökulmia, painotuksia,
käytäntöjä sekä vastuullista toimintaa tukevaa
dokumentaatiota. Näitä on valmisteltu viimeisten vuosien
aikana.

✓Jokaisen työntekijän on sitouduttava
noudattamaan yrityksen eettisiä
toimintaohjeita.

Vuosi 2020 oli tärkeä organisaation tietoisuuden ja
sitoutuneisuuden kehittämisen kannalta. Koulutusta ja
tietoiskuja on pidetty pitkin vuotta. Kestävän kehityksen
teemojen tavoitteet ja toimenpiteet on kommunikoitu
niin Banmark Oy Ab:n kuin sen kotimaisten tytäryritysten
henkilökunnalle. Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi on
pohdittu yhdessä.

✓Eettinen ohjeistus (Code of Conduct)
kuuluu osaksi perehdytysprosessiamme.
✓Jokaisella yrityksen työntekijällä on vastuu
ja velvoite ilmoittaa mahdollisista
väärinkäytöksistä, jotka tulee käsitellä
yrityksen johdossa viiveettä.

Vastuulliseen toimintaan on tärkeä sitoutua
henkilökohtaisesti ja sen tulee olla luonnollinen osa
jokaisen työntekijän toimintatapoja. Banmark on
vahvasti kasvava yritys. Tämän vuoksi eettinen ohjeistus
päätettiin liittää osaksi uusien henkilöiden
perehdytysohjelmaa. Henkilökunnalta kerättiin vuoden
aikana suoritusmerkintä sitoutumisesta eettisten
toimintaohjeiden (CoC) mukaiseen toimintaan. Jokaisella
työntekijällä on myös velvoite ilmoittaa havaitsemistaan
väärinkäytöksistä.

✓Eettiset toimintaohjeet ovat saatavilla
sisäisessä tietohallintojärjestelmässämme.

Toimittajillemme ja muille sidosryhmillemme on laadittu
Code of Conduct for Suppliers-dokumentti, jonka
sitoutumisastetta seurataan osana laatujärjestelmän
toimittaja-arviointia.
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Vastuullisuus osana ISO 9001-laatujärjestelmää
Sosiaalinen ja eettinen vastuu

Laatujärjestelmä ISO 9001:2015

Banmarkin henkilökunta on sitoutunut

Banmarkin laatupolitiikka

toimimaan eettisten toimintaohjeiden mukaan.

perustuu kannattavan kasvun

Banmarkin tavoitteena on edistää

strategialle. Laatujärjestelmä

työturvallisuutta ja hyvinvointia sekä avointa,

ohjaa ja seuraa tavoitteiden

tasavertaista ja reilua työkulttuuria.

toteutumista. Tavoitteenamme on
olla jatkuvaan kehittämiseen,
hyvään yhteistyöhön sitoutuva

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen
vastuu

kumppani.

Toimimme lakeja, säädöksiä ja reiluja

vastuullisiin toimintatapoihin ja

toimintatapoja noudattaen ja edellytämme samaa

Ympäristö- ja tuoteturvallisuus

yhteistyökumppaneiltamme. Havainnoimme ja
arvioimme toimintaympäristömme riskejä

Pyrimme kestäviin, ympäristölle turvallisiin

säännöllisesti toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

ratkaisuihin. Seuraamme aktiivisesti

Tavoittelemme kannattavaa kasvua

ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön

kansainvälisesti ja kannamme osamme

kehittymistä. Toimitusketjun hallinta ja

yhteiskuntavastuusta luomalla uusia työpaikkoja.

tuoteturvallisuus ovat avainasemassa

Haluamme tukea myös nuorten työllistymistä

ympäristölle turvallisten ratkaisujen
turvaamisessa.
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Vastuullisuusmittarimme
Miten arvioimme onnistumistamme
Yhteistyötä ja kumppanuutta

04

Asiakastyytyväisyys
Toimittaja-arvioinnit –sitoutuneisuus Code of Conduct for Suppliers

03

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
01

Kannattavuus

02

Henkilöstön vaihtuvuus ja tyytyväisyys
Työturvallisuus – TRI-luku ja ensiaputaitoisten %-osuus

Kestävää teollisuutta, innovaatiotia ja infrasturktuureja
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Yhteistyötä ja kumppanuutta
Toimittajat
Teemme säännöllisesti toimittajakyselyn ja viimeisin
kysely toteutettiin keväällä 2019. Se keskittyi
vastuullisuuteen ja sen pohjana oli Banmarkin Code of
Conduct for Suppliers -ohjeistus. Kyselyn päätavoitteena
oli selvittää toimittajien sitoutumista Banmarkin CoCfS ohjeistukseen.
Kysely tehtiin nettipohjaisena kyselynä ja se lähetettiin
kaikille myymiemme ja välittämiemme tuotteiden
toimittajille. Kyselyn perusteella toimittajamme
noudattavat vastuullisuusohjelmaamme, sillä vastaajista
86 % noudattaa ohjeistusta ja lopuilla 14 % oli oma
vähintään yhtä kattava vastuullisuusohjelma.

Muut liiketoimintaamme liittyvät
sidosryhmät
Käymme säännöllistä vuoropuhelua toimintaamme
merkittävästi vaikuttavien kumppaneidemme kanssa.
Laatujärjestelmän mukaisilla toimittaja-arvioinneilla
tarkastelemme niin riskienhallintaan liittyvien asioiden
kuin vastuullisuustekijöiden huomioimista toiminnassa.

Toimitusketjumme on laaja ja siihen liittyy monia eri
sidosryhmiä. Tulevaisuudessa otamme
toimittajakyselyymme mukaan kaikki toimitusketjuumme
ja liiketoimintaamme oleellisesti liittyvät kumppanit. Näin
voimme varmistaa liiketoimintamme vastuullisuuden sen
jokaisella alueella.

Kyselyn perusteella toimittajamme ovat ottaneet
vastuullisuuden vakavasti, sillä kyselyn ajankohtana noin
puolella vastaajista oli oma vastuullisuusohjeistus
valmiina ja lähes kaikilla lopuilla vastuullisuusohjelma oli
meneillään tai alkamassa.

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyyden seuranta on keskeinen osa ISO
9001-laatujärjestelmää. Laajoja asiakastyytyväisyysmittauksia toteutetaan Banmarkissa 2 – 3 vuoden välein.
Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2019. Se toteutettiin
yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tuocon Oy:n kanssa.
Vastauksia saatiin määrällisesti enemmän, mutta
suhteessa hieman vähemmän kuin edellisellä
tutkimuskerralla kolme vuotta aiemmin. NPS (Net
Promoter Score) tulos parani ja oli 40.
Tyytyväisyyttä kartoitettiin eri osa-alueilta:
✓ Tuote
✓ Tilaus ja toimitus
✓ Tekninen palvelu
✓ Asiakaspalvelu
Asiakkaamme arvostavat etenkin asiakaspalveluamme ja
toimitusprosessiamme kiitettävin arvosanoin.
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulosten lisäksi
seuraamme osana laatujärjestelmän arviointia jatkuvasti
palautetta, jota saamme jokapäiväisestä
toiminnastamme.
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Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Työturvallisuus

Kannattavuus

Tietoisuus ja pätevyydet

Työympäristön ja työn tekemisen turvallisuus on meille
ensiarvoisen tärkeää. Suurin osa henkilökunnastamme
työskentelee säännöllisesti asiakasrajapinnassa
tehdasympäristöissä, joissa turvallisuusasioiden
tiedostaminen ja valppaus havainnoida työympäristön
olosuhteita korostuu. Omat vaatimuksemme
turvallisuudelle noudattelee aina vähintään asiakkaiden
omaa vaatimustasoa. Tarkastelemme työn vaara- ja
kuormitustekijöitä toiminnoittain säännöllisin väliajoin.
Riskitekijöiden huomioimista seurataan onnettomuus- ja
läheltä piti -tilanteita kirjaamalla, sekä käsittelemällä
tapauksia koko henkilökunnan kesken. TRI-lukumme on
ollut 0 sekä vuosina 2019 että 2020.

Banmark on vahvasti kasvuhakuinen yritys. Kasvuun pyritään
hallitusti kannattavuus huomioiden. Strategian mukaisesti
kasvua on viime vuosina tapahtunut niin kotimaan kuin
ulkomaan liiketoiminnoissa sekä laajentumalla Banmark
Groupina. Banmark Groupin liikevaihto oli vuonna 2020 52
milj. € ja kasvoi edellisvuoteen verrattuna 26,8 %.
Kannattavuus pysyi määritetyllä hyvällä tasolla.

Olemme paperi- ja selluteollisuuden pitkäaikainen
kumppani ja meillä on laaja-alainen ymmärrys
toimittamiemme prosessikemikaalien ominaisuuksista ja
vaikutuksista. Valitsemme kumppanimme huolella ja
edellytämme asiakkaidemme vaatimusten täyttämistä
jokaiselta toimittajalta. Seuraamme lainsäädännön ja
viranomaisvaatimusten muutoksia osana joka päiväistä
toimintaamme. Koemme että velvollisuutemme on pitää
huolta osaamistasostamme ja pätevyyksistä koskien
toimitusketjun turvallisuutta molempiin suuntiin.
Huolehdimme asianmukaisista ja riittävistä
turvallisuusmerkinnöistä ja tiedotteista jokaisen
toimittamamme yksikön kohdalla. Haluamme näin
varmistua siitä, että myös jokainen kemikaaleja
käsittelevä asiakkaamme on tietoinen, millaisesta
tuotteesta on kyse ja mitä sen käsittelyssä tulee
huomioida. Olemme määritelleet oman tasomme
tarvittavien alan koulutusten suhteen ja tavoittelemme
100% tasoa pätevyyksissä vuodesta toiseen. Taso on
saavutettu sekä vuonna 2019 että 2020.

TRI-luku 0, ensiaputaitoisia 75%
Olemme päättäneet pitää kiinni mahdollisimman hyvistä
ensiaputaidoista. Seuraamme %-osuutta vähintään
hätäensiapukoulutustason omaavista henkilöistä
suhteessa koko henkilöstön määrään. Vuoden 2020
osuus laski hieman edellisvuoden kiitettävästä 96%
tasosta 75% :iin, koska poikkeusolosuhteiden ja
rajoitusten myötä koulutuksia ei järjestetty.

Henkilöstön tyytyväisyys
Banmarkin kaltaisen organisaation suorituskyky on yhtä hyvä
kuin sen työntekijöiden osaamis- ja työkykytaso. Banmarkin
yrityskulttuuri perustuu oma-alotteisuuteen ja
moniosaavuuteen strategisten tavoitteiden mukaisesti
toimimalla. Henkilöstön työkykyä ja vapaa-ajan toimintaa
tuetaan liikunta- ja kulttuurisetelein. Työhyvinvointitapahtumia järjestetään säännöllisesti. Banmarkin työsuhteet
ovat olleet pitkiä kautta historian. Työntekijöiden vaihtuvuus
oli vuonna 2019 nolla ja 2020 määrä väheni yhdellä
(vakinaisten työsuhteiden aloitukset/päätökset).
Henkilöstötutkimuksia tehdään Banmarkissa Transmeri
Groupin organisoimana joka toinen vuosi. Vuonna 2020
henkilöstötutkimusta ei Groupin päätöksellä poikkeusvuoden
takia toteutettu lainkaan.
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Ilmastotekoja
CO2-päästöseuranta
Banmark on osana Transmeri Groupin linjausta
sitoutunut tavoitteeseen, jolla saavutetaan kiinteistöjen,
kuljetusten ja liikkumisen hiilineutraalius vuoteen 2035
mennessä.
Vuosien 2019 ja 2020 laskennassa on mukana Banmark
Oy Ab:n omasta toiminnasta syntyneet suorat (scope 1)
ja ostoenergian epäsuorat päästöt (scope 2). Vantaan
toimitilojen osalta päästöt raportoi tiloja hallinnoiva
sisaryrityksemme Transmeri Logistics. Päästölaskenta
perustuu GHG-protokollan mukaiseen laskentaan ja sen
on todentanut Gaia Consulting.
Vuonna 2020 Banmarkin kokonaispäästöt (scope 1 + 2)
olivat 60,3 tCO2e.Tulevina vuosina mukana laskennassa
tulevat olemaan muiden epäsuorien päästöjen (scope 3)
osalta kuljetukset ja jakelu, liikematkustus sekä töihin
matkustaminen. Laskenta ulotetaan tytäryrityksiin
vaiheittain.
Transmeri konsernin ilmastoteko-päätöksillä on
vaikutuksensa myös Banmarkin toimintaan. Konserni on
tehnyt seuraavia linjauksia:
✓ Täysin uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettuun
sähköön siirtyminen konsernin tuotantolaitoksella
sekä lomamökeillä.
✓ Kiinteistöjen energiakulutusta vähentäviä
toimenpiteitä.

✓ Etätyön pysyvä lisääminen vähentää työmatkoista
aiheutuvia päästöjä.
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Case: Banmark 50-vuotta videoprojekti
Banmarkissa on linjattu yhdeksi vastuullisuustavoitteeksi
oppilaitosyhteistyö ja nuorten työllistymisen tukeminen.
Viime vuodelta saimme hienosti onnistuneen
konkreettisen esimerkin tästä, kun toteutimme
Banmarkin 50-vuotisvideon yhteistyössä työuraansa
aloittelevien, alle 20-vuotiaiden Almedian työntekijöiden
kanssa. Projekti saatiin poikkeusolojen mukanaan
tuomista haasteista huolimatta kuvattua
pääkonttorillamme, sisaryritys Transmeri Logisticsin
ystävällisellä avutuksella. Kuvaukset tuotanto ja
varastointitiloissa toteutettiin koronarajoitukset
huomioiden Transmeri Logistisin henkilökunnan
varsinaisen työajan jälkeen.

Oppilaitosyhteistyö ja nuorten työllistymisen
tukeminen

Yhteistyöprojekti Almedian kanssa oli molemmille
osapuolille mieluisa ja opettavainen. Projekti edellytti
huolellista etukäteissuunnittelua ja etenkin kuvausten
jälkeen tapahtuvaa työtä editointeineen, musiikin ja
tekstien yhteensovittamisineen. Tämä vaati
kärsivällisyyttä ja hyvää kommunikointia. Sitkeys
palkittiin onnistuneella lopputuloksella ja laajalla
näkyvyydellä niin konsernin sisällä kuin sosiaalisessa
mediassa.
Almedialle projekti poikii näkyvyyden lisäksi toivon
mukaan myös uusia asiakkuuksia ja myötätuulta tuoreen
yrityksen jatkolle. Banmarkissa opittiin Almedialta ennen
kaikkea ennakkoluulottomuutta.
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Tavoitteitamme vastuullisuuden kehittämiseen

Vastuullisuusviestinnän
kehittäminen
Tietoisuuden ja

Käytäntöjen

ymmärryksen

kehittäminen

syventäminen

Kattavuus koko
toiminnan

laajuudelta

Viestintä

Tavoitetila

Käytännöt
Strategiasta johdettu,
tavoitteellinen,

Tietoisuus
Kattavuus

vastuullinen
yritystoiminta
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Raportointiperiaatteet
Tämä on Banmark Oy Ab:n ensimmäinen
vastuullisuusraportti ja se kattaa Banmark Oy Ab:n
kotimaan toiminnot. Raportti koskee vuotta 2020.
Vastuullisuusmittareiden luvut on esitetty myös vuodelta
2019, johtuen vuoden 2020 poikkeusoloista ja niiden
vaikutuksista mitattaviin tekijöihin. Jatkossa raportti
tulee ilmestymään vuosittain ja se tulee laajenemaan
Banmarkin tytäryrityksiin vaiheittain.
Päästölaskennan osalta tiedot kattavat GHG-protokollan
mukaisen päästölaskennan scope 1 sekä scope 2
päästöt. Päästölaskennan tulokset on varmentanut Gaia
Consulting. Päästölaskenta tulee lähivuosina ulottumaan
scope 3 epäsuoriin päästöihin, Keskuskauppakamarin
Ilmastositoumuksen mukaisiin painoalueisiin.
TRI-luku raportoidaan yhteenlaskettuna
kokonaistapaturmalukuna, joka sisältää myös lievät, alle
vuorokauden poissaoloa vaatineet tapaturmat. Niin TRIluvun kuin muidenkin laatu- ja vastuullisuusmittareiden
trendin kehittymistä seurataan osana ISO 9001laatujärjestelmän toimintaa. Laatujärjestelmän
vuosittaisen ulkoisen arvioinnin suorittaa Kiwa Inspecta
Oy.

Yhteydenotot raporttiin liittyen:
Toimitusjohtaja Petri Mäki

petri.maki@banmark.fi
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