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Tämä on vasta alkua

Missä tahansa kuljet, törmäät kuituihin. Kuituja on kaikkialla, vaikka niitä ei aina 
näe. Kaikenlaisia kuituja ja lähes kaikessa. 

Kuidut ovat rakenteeltaan lankamaisia, ja niiden tehtävänä on olla osa suu-
rempaa kokonaisuutta. Ne ovat joko luonnon- tai tekokuituja, ja niitä voi käsitellä, 
muuttaa, jalostaa ja yhdistellä suorittamaan ratkaisevan tärkeitä toimintoja suo-
dattimissa, lääketieteellisissä laitteissa, ajoneuvoissa, lentokoneissa ja tuulimyllyissä.

 Kuidut ovat joskus mikroskooppisen pieniä, mutta samalla vahvoja, moni-
puolisia, joustavia ja kykenevät suoranaisiin ihmeisiin. Tiede löytää kuiduille 
 jatkuvasti uusia käyttökohteita sekä kehittää materiaaleja ja kankaita, joihin  
kuituja voi  yhdistää.

Kuidut ovat toimintamme ydin sekä tuotteidemme ja ratkaisujemme yhteinen 
nimittäjä. Valmistamme kuiduista laajaa tuotevalikoimaa, kuten suodatinmateri-
aaleja, pitkälle jalostettuja paperituotteita ja diagnostiikan välineitä – ja tämä on 
vasta alkua.

Uusilla kuitupohjaisilla ratkaisuilla on suuri merkitys rakennettaessa parempaa, 
ympäristöystävällisempää ja valoisampaa tulevaisuutta. Kehittyvä nanoteknologia 
avaa uusia mahdollisuuksia parantaa materiaaleja ja tuotteita nanokuitujen avulla. 
Pienillä kuiduilla voi olla suuri vaikutus.

Meitä inspiroivat entistä paremmat ja kestävämmät tulevaisuuden ratkaisut. 
Haluamme laajentaa kuitujen käyttöä. Siksi kehitämme jatkuvasti uusia sovelluksia 
ja käyttökohteita. Mahdollisuuksia on valtavasti, rajana on vain kekseliäisyytemme. 
Siksi näemme kuituja, kun katsomme tulevaisuuteen. 

IMAGINE FIBER!
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Maailman johtava  
kuitupohjaisten  
ratkaisujen toimittaja
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kehitämme ratkaisuja, jotka tehostavat heidän 
liiketoimintojaan ja vievät niitä kestävän kehityksen mukaiseen suuntaan.

Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava kuitupohjaisten 
tuotteiden ja ratkaisujen innovoija. Meillä on eturivin asema 
useimmilla toiminta-alueillamme. Tarjontamme kattaa 
 suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, elintarvike- ja 
 juomateollisuuden käsittelymateriaalit, laminaattipaperit, 
 hiomatuotteiden ja teippien pohjapaperit, sähkötekniset 
paperit, lasikuitumateriaalit sekä terveydenhuollon kankaat 
ja diagnostiikkasovellukset. Lisäksi tarjoamme laajan valikoi-
man muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien 
käyttöön.

Tarjoamme laajalle asiakaskunnalle pitkälle kehitettyjä 
ratkaisuja, jotka auttavat laajentamaan liiketoimintaa, karsi-
maan kustannuksia, kehittämään parempia ja tehokkaampia 
sovelluksia sekä vähentämään ympäristövaikutuksia. Asiak-
kaamme toimivat useilla aloilla, kuten auto-, kaluste- ja 
rakennusteollisuudessa, terveydenhuollossa, biotieteissä  
sekä elintarvike-, juoma- ja energia-aloilla.

Maailmanlaajuista toimintaa
Olemme aidosti globaali yhtiö. Meitä on noin 8 000 henkeä. 
Meillä on 45 tuotanto- ja jalostuslaitosta 14 maassa sekä 
lisäksi maailmanlaajuinen myyntikonttoreiden verkosto. 
 Toimintamme on järjestetty viiteen liiketoiminta-alueeseen, 
jotka toimittavat laajan tuotevalikoiman yli 7 000 asiakkaalle 
lähes kautta maailman.

Läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa
Lähtökohtamme ja perustamme ovat kuiduissa ja niiden 
muuttamisessa innovatiivisiksi materiaaleiksi, joilla on merki-

tystä arjessa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme 
kanssa, jotta ymmärrämme, miten voimme parantaa heidän 
tuotteidensa suorituskykyä ja vastuullisuutta. Tavoittee-
namme on olla kaikissa segmenteissä asiakkaidemme 
 ensisijainen valinta ylivertaisen tuotevalikoiman ansiosta.

Innovointia ja tuotekehitystä 
Toimintamme ytimessä on jatkuva innovaatio- ja tuoteke-
hitysprosessi. Sen avulla voimme vastata asiakkaidemme 
 tarpeisiin, jotka muuttuvat loppukäyttäjien käyttäytymisen 
mukaan. Niin meillä on myös mahdollisuus siirtyä ylöspäin 
arvoketjussa.

Ahlstrom-Munksjö strategisena painopisteenä on kannat-
tava kasvu kuitupohjaisten ratkaisujen osamarkkinoilla, joilla 
voimme kasvaa orgaanisesti tai valikoitujen yritysostojen 
kautta. Tavoitteenamme on aina nousta johtavaan asemaan 
markkinoillamme.

Vastuullisuus
Jatkuva parantaminen on olennainen osa jokaista työvai-
hetta Ahlstrom-Munksjössä. Haluamme varmistaa, että 
käyttämämme kuidut, kemikaalit ja muut raaka-aineet ja 
materiaalit on hankittu eettisesti ja vastuullisesti. Pyrimme 
luomaan turvallisen ja terveen ympäristön, jossa työnteki-
jämme menestyvät ja jossa voimme hallita resursseja tehok-
kaasti ja luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia paikallisyh-
teisössämme. Haluamme luoda innovatiivisia tuotteita, jotka 
parantavat asiakkaidemme suorituskykyä ja vastuullisuutta. 

TÄMÄ ON AHLSTROM-MUNKSJÖ
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Kuiduilla diagnosoidaan
●● Kuituja hyödynnetään raskaustesteissä, DNA-analyyseissa, 
verikokeissa ja veren alkoholipitoisuuden selvittämisessä.

●● CytoSep® on noussut alan standardiksi plasman erottelussa.

Kuidut puhdistavat
●● Suodattimilla varmistetaan, että autojen sisäilma on puh-
dasta, turvallista ja miellyttävää. Niillä poistetaan hiukkasia, 
kaasuja ja hajuja.

●●  Puhdas juomavesi pelastaa ihmishenkiä. Ahlstrom-Munksjön 
suodattimilla poistetaan vedestä  bakteereja ja muita haitallisia 
aineita.

Kuidut parantavat  ruokaturvallisuutta
●● Kääreet ja pakkaukset pitävät elintarvikkeet puhtaina ja 
 turvallisina käyttöön saakka, kun kuluttaja ostaa vaikkapa 
puoli kiloa voita supermarketista ja tai lämpimän voileivän 
 paikallisesta herkkupuodista.

Kuidut parantavat  suorituskykyä
●● Paremmat suodattimet autoissa, huonekalujen koristepaperit  
ja hiomapaperien pohjamateriaalit pidentävät tuotteiden 
käyttöikää tai tehostavat tuotantoprosesseja. Niin  voidaan 
pienentää tuotteiden ja tuotantoprosessien ympäristövaiku-
tuksia.

Kuidut luovat tulevaisuutta
●● Nousevat teknologiat, kuten nanokuidut ja uusiutuvat 
 polymeerit, tuovat valtavia mahdollisuuksia tulevaisuuden 
sovelluskohteille.

●● Muovi- ja metallikääreet voidaan korvata selluloosalla ja 
uusilla pintakäsittelyillä, jotka parantavat tuotteita. Olemme 
nähneet vain pienen osan kuituratkaisujen mahdollisuuksista.

 Sellu

 Manilla

 Puuvilla

 Muut ( juutti, sisal)

 Lasikuitu

  Polyesteri ja 
polypropeeni

 Pelletit

 Mikrolasi

 Tencel/viskoosi

 Muut

Ahlstrom-Munksjö käyttää seuraavia 
 kuituja kehittäessään  kuitupohjaisia 
 ratkaisuja vastuulliseen arkeen.

Pienet kuidut voivat saada 
aikaan suuria muutoksia
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Ahlstrom-Munksjöllä on 8 000 työntekijää 
maailmanlaajuisesti. Toimimme Euroopassa, 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasi-
assa. Suurin osa tuotantolaitoksistamme on 
Euroopassa, ja pääkonttorimme sijaitsee 
Helsingissä.

 

Ahlstrom-Munksjö tänään
Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava innovatiivisten ja ympäristöystävällisten kuitupohjaisten materiaalien tarjoaja.  
Toimimme tasaisesti eri puolilla maailmaa. Palvelemme laajaa joukkoa kasvavia loppukäyttäjäryhmiä.

 Tuotantolaitokset
 Myyntiyksiköt

Tasapainoinen myynnin jakauma 1)
Myynnin jakauma loppukäyttäjittäin 2)

Myynnin maantieteellinen erittely 3)

 Teollisuus, 14 %
 Kuljetus, 14 %
  Kuluttajatuotteet, 34 %
  Kodinrakennus ja kalusteet, 27 %
  Terveydenhuolto ja biotieteet, 10 %

 Eurooppa, 44 %
 Pohjois-Amerikka, 33 %
 Etelä-Amerikka, 9 %
  Aasian ja Tyynenmeren alueet, 13 %
  Muut maat, 1 %

1) Vertailukelpoinen tarkastamaton yhteenlaskettu nettomyynti vuonna 2017 Experan ja Caieirasin ostojen jälkeen.
2) Ahlstrom-Munksjön vuosikertomus 2017, johdon arvio myynnistä vuonna 2017, Expera ja Caieiras mukaanluettuina.
3) Proforma.
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Ahlstrom-Munksjö tänään
Ahlstrom-Munksjö on maailman johtava innovatiivisten ja ympäristöystävällisten kuitupohjaisten materiaalien tarjoaja.  
Toimimme tasaisesti eri puolilla maailmaa. Palvelemme laajaa joukkoa kasvavia loppukäyttäjäryhmiä.

Kasvu ja arvonluonti Ahlstrom-Munksjössä
●● Hyvien kasvumahdollisuuksien markkinat, joita tukevat 
maailmanlaajuiset megatrendit, kuten digitalisaatio,  
väestörakenteen muutokset, kaupungistuminen, 
 vastuullisuus, globalisaatio ja teknologian kehitys.

●● Johtava asema valituilla segmenteillä, kuten suodattimet, 
laminaattipaperit, hiomatuotteiden pohjapaperit, sähkö-
tekniset paperit, pergamenttipaperi ja teepussimateriaali.

●● Liiketoiminta keskittynyt kasvaville markkinoille, joilla 
 palvelemme useita kuluttajakentän ja teollisuuden 
 loppukäyttäjäsegmenttejä.

●● Tasapainoinen maantieteellinen liiketoiminnan jakauma.

●● Monimuotoinen asiakaskunta, jonka liiketoiminta on 
vakaata, suhdanteista riippumatonta.

●● Yhteinen globaali toimintamalli, vahvat liiketoiminnot      
ja paikallinen vastuunkanto.

77



VISIO JA MISSIO

Imagine Fiber
Olemme nähneet vasta pienen osa kuitupohjaisten materi-
aalien ja ratkaisujen käyttömahdollisuuksista. Valitsemiemme 
tuotealueiden innovatiivisena markkinajohtajana pidämme 
tehtävänämme haastaa omaa ja asiakkaidemme ajattelua 
ja laajentaa kuitujen käyttöä. Imagine Fiber –tunnuslau-
seemme kuvaa kuitujen mahdollisuuksia ja nostaa esiin nii-
den roolin yrityksemme yhteisenä nimittäjänä sekä ilmentää 
samalla tuotantomme ydintä.

Ennen kaikkea näemme kuiduissa uuden alun. Kuitujen 
rooli ja merkitys vaihtelevat käyttötarkoituksesta ja liiketoi-
minnasta toiseen, mutta tunnuslauseemme ilmentää näke-
mystämme kestävän kehityksen mukaisesta tulevaisuudesta.

Visio
Globaali johtaja valituilla  

kasvusegmenteillä

Missio
Kestävän kehityksen mukaisia ja  

innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja
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Me Ahlstrom-Munksjöllä uskomme, että ihmiset ovat suurin voimavaramme.

Henkilöstömme

Osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä koostuva henkilös-
tömme on kaiken tekemisemme ydin. Olemme ylpeitä 
 monipuolisesta joukkueestamme, joka innovoi ja kasvattaa 
yritystämme. 

Kehitämme jatkuvasti henkilöstöämme yksilöllisten toiveiden, 
yhtiön arvojen ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. 
 Tarjoamme mahdollisuuksia sekä työssäoppimiseen että 
 johtamisen ja strategisten osaamisalueiden kehitysohjelmia.

44
KESKI-IKÄ  

 46
KANSALLISUUTTA   

14 vuotta
KESKIMÄÄRÄINEN  

TYÖSUHTEEN PITUUS

56 %
MEISTÄ TYÖSKENTELEE  

AMERIKAN MANTEREELLA

37 %
MEISTÄ TYÖSKENTELEE  

EUROOPASSA

 7 %
MEISTÄ TYÖSKENTELEE  

AASIASSA
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Ura Ahlstrom-Munksjöllä

Työskentely Ahlstrom-Munksjöllä tarkoittaa sitä, että kuulut arvopohjaiseen, huolehti-
vaan ja monimuotoisuutta arvostavaan yhteisöön. Uskomme vahvasti, että yhdessä 
työskennellen saavutamme parhaat tulokset. Toisaalta tiedämme, että tukemalla 
yksilöiden kasvutoiveita, saamme myös esiin parhaat tiimin jäsenet.

Ahlstrom-Munksjö toimii monilla teollisuudenaloilla ja tarjoaa 
vieläkin useammanlaisia tuotteita. Kaikki liiketoiminnot ovat 
ylpeitä asemistaan omien markkinoidensa ykkösinä tai 
 kakkosina samalla kun pyrkivät kehittymään vieläkin 
 paremmiksi. Samalla tavalla ajattelemme myös työstämme – 
voimme aina parantaa. 

Ahlstrom-Munksjölle tullessasi kohtaat kulttuurin, jossa 
yhdistyvät lämpö ja vaativat tavoitteet. Uskomme, että 
molempia tarvitaan, jotta voimme johtaa tulevaa kehitystä.

Ura meillä tarjoaa monia mahdollisuuksia. Voit tutustua 
 erilaisiin kulttuureihin, rooleihin ja urapolkuihin sekä perehtyä 
syvällisesti maailmanlaajuisesti johtavaan tutkimustoimin-
taamme. Meillä työskentely tarkoittaa sitä, että sinua haas-
tetaan kansainvälisessä ympäristössä joka päivä. 

Oletpa sitten tulevaisuudentutkijamme Ranskassa tai 
myyntitykkimme Shanghaissa, haluamme sinun kehittyvän 
jatkuvasti ja osallistuvan tulevaisuutemme muovaamiseen.
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Mitä tarjoamme
Ahlstrom-Munksjö voi tarjota sinulle 
laajan ja jännittävän alustan, jolle 
voit rakentaa urasi. Olitpa juuri val-
mistunut yliopistosta tai olipa sinulla 
jo lupaava ura jollakin toimialal-
lamme, olet tervetullut tutustumaan, 
voisimmeko me olla seuraava haas-
tava vaihe ammatillisessa kehitykses-
säsi. Lisäksi sydäntämme lähellä on 
monia asioita, jotka voivat tehdä 
 yrityksestämme sinulle vieläkin 
 houkuttelevamman.

Kestävän huomisen luominen
Kestävämpään huomiseen tähtäävien tuottei-
den parissa työskenteleminen tuo tarkoitusta 
päivittäiseen työhömme. Jos kestävyys on 
sinulle yhtä tärkeää kuin meille, voimme  
sopia hyvin yhteen.

Kaikki toimemme perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen 
suunnitteluun. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan vähem-
män ympäristöä kuormittavia materiaaleja, kuten uusiutuvat, 
kierrätetyt, kierrätettävät tai biohajoavat materiaalit, joilla on 
parannetut  toimitusketju- tai käytöstäpoistotulokset.  Toiseksi 
keskitymme vastuulliseen kemikaalien käyttöön mukaan 
luettuna vaarallisten kemikaalien vähentäminen tai poista-
minen aina, kun se on mahdollista. Kolmanneksi pyrimme 
tehostamaan prosesseja hyödyntämällä raaka-aineet, veden 
ja energian hyvin. Lisäksi painotamme suunnittelussa tuotteen 
tehokkuutta mukaan luettuna kestävä suorituskyky asiakkaille 
koko arvoketjun ajan lopulliseen hävittämiseen asti.

Keskeiset 
arvot

Sitoudumme ja  
uskallamme priorisoida
Luomme pitkäaikaisia suhteita sekä yrityksessämme 
että yrityksemme ulkopuolella, perustuen selkeisiin 
strategisiin valintoihin, luottamukseen, kunnio-
itukseen ja sitoutumiseen 
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Innovointi ytimessä
Olemme aloittaneet jännittävän matkan ja 
haluaisimme, että liittyisit joukkoomme. Jos 
pidät uusien ideoiden testaamisesta ja haluat 
vaikuttaa yrityksemme tulevaan suuntaan, 
voimme olla sinulle oikea työnantaja.

Innovointi on meille sydämen asia. Sen avulla pidämme 
johtavan asemamme ja kehitymme edelleen. Etsimme 
kehityskohteita kaikesta tekemisestämme haastaen nykytilaa, 
jotta pysymme kilpailukykyisinä. Innovointi on meille erittäin 
tärkeää ja siksi tavoitteenamme on olla avoimia uudelle 
ajattelulle. Tarjoamme ilmapiirin, jonka rajat asettaa vain 
mielikuvituksemme. Sitä tarkoittaa aito innovatiivisuus ja 
alamme edelläkävijyys.

Maailmanlaajuinen yritys kasvussa
Ahlstrom-Munksjö voi tarjota sinulle jännittä-
vän, kansainvälisen uran. Olemme maailman-
laajuisesti toimiva yritys, jolla on 45 toimipaik-
kaa 14 maassa. Näistä jokainen toimipaikka 
on riittävän pieni, jotta sinulla voi olla suuri 
vaikutus päivittäiseen työhösi, ja riittävän 
 verkottunut, jotta voit kokea monikansallisen 
kulttuurin.

Eri puolilla maailmaa olevien yli 8 000 työntekijän ja monien 
eri liiketoiminta-alueiden ansiosta koet mielenkiintoista 
 dynamiikkaa toimitpa missä tehtävässä tahansa. Kun yhtiön 
tavoitteena on kasvaa, sinulle on paljon kehitysmahdol-
lisuuksia ja sinua kannustetaan suunnittelemaan ja rakenta-
maan omaa tulevaisuuttasi.

Toimimme yhdessä  
ja jaamme vastuuta, 
tuemme toisiamme
Keskitymme yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin 
ja saamme tuloksia käytännön työn, turvallisuus-
ajattelun ja läpinäkyvien toimintatapojen kautta. 

Olemme ylpeitä  
saavutuksistamme ja 
halu amme kehittyä sekä  
olla innovatiivisia.
Iloitsemme saavutuksistamme ja olemme inno-
vatiivisia ja valmiita muuttumaan, jotta voimme 
tehdä kestäviä ratkaisuja ja luoda enemmän 
lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja 
henkilöstöllemme.

13



Ota yhteyttä
Kiinnostaako sinua ura Ahlstrom-Munksjöllä? Ota yhteyttä LinkedInin,  
Twitterin, Facebookin tai verkkosivustomme kautta.

Toivottavasti kuulemme sinusta pian!
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Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka 
tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen 
maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten 
arkipäivän ratkaisujen käyttöä. 

Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 8 000 
henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja 
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

 

Pääkonttori

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Alvar Aallon katu 3 C
00100 Helsinki
Puhelin: +358 10 234 5000


