
Vahva, virtaviivainen ja 

yhtenäinen Ahlstrom 
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Olemme asiakkaidemme 

ensisijainen kumppani 

kuitupohjaisissa tuotteissa. 

Visiomme: 



Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen 

valinta. Meidän tulee entistä paremmin 
ymmärtää loppukäyttäjien tarpeet ja tukea 

asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä 

innovatiivisella tuotevalikoimalla. 



Toimintaympäristössä tapahtuvat  muutokset ohjaavat 

meidän tuotevalikoimaamme 
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Our solutions 

Väestönkasvu ja 

luonnonvarojen 

niukkuus 

Ympäristö-

ystävällisten 

ja resurssi-

tehokkaiden 

tuotteiden 

kysynnän kasvu 

Terveyden-

huollon kasvavat 

vaatimukset 

Kaupungistuminen, 

ikääntyminen ja 

muut muutokset 

väestöpohjassa 

Asiakkaidemme vaatimusten lähtökohtana ovat loppukäyttäjien tarpeet ja valinnat. 
Tämä haastaa meitä jatkuvasti kehittämään ja parantamaan kuitupohjaisten 
materiaalien ratkaisuja. 

Kehitystrendit ja 
toimintaa 

ohjaavat tekijät 



Asiakaslähtöinen tuotevalikoima ja tuotantomenetelmät 

ovat menestyksemme kulmakivi 
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Asiakaslähtöiset ratkaisut ja räätälöidyt tuotteet 

Johtava teknologia ja tuotanto-osaaminen 

Maailmanlaajuinen toiminta ja syvällinen paikallistuntemus 

Asiakaslähtöiset 

tuotteet kestävän 
kehityksen 
mukaiseen ja 
suorituskykyiseen 
loppukäyttöön 

 



Tarjoamme innovatiivisia 

kuitupohjaisia materiaaleja 

arjen käyttötarkoituksiin. 

Missiomme: 



Luotamme siihen, että saavutamme 

vision strategiallamme. Ollaksemme 

paras mahdollinen kumppani 
asiakkaillemme, meidän on muututtuva. 



Tiekartta 2015-2018 kokoaa strategian uudet painopisteet 
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Kaupallinen osaaminen 

Uusi virtaviivaistettu toimintamalli 

Orgaaninen kasvu tuotantokapasiteetin 
tehokkaammalla käytöllä 

Kasvu uusilla alueilla 

2015 2018 



Yksinkertaistetun liiketoimintarakenteen lähtökohtana 

asiakkaiden tarpeet 
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2014 2015  2016 
Advanced Filtration 

 

Building and Energy 

 

Food  

 

Medical 

 

Transportation 

Filtration 

 

Filtration 

 

Building and Energy 

 

Food and Medical 

Filtration & 

Performance 

 

Specialties 



Filtration & Performance: vahvempi asiakas- ja myyntifokus 
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Engine & Industrial 

Liiketoimintayksiköt 

Building & Wind 
Industrial  

Non-wovens 
Wallcover & Poster 
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Specialties: kasvun kiihdyttäminen valituissa segmenteissä ja 

asiakaskokemuksen vahvistaminen 
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Foodpack & 
Beverage 

Liiketoimintayksiköt 

Advanced Liquid 
Technologies 

Tape Medical 



Kasvamme ja luomme  

arvoa sidosryhmillemme 

tarjoamalla kestävän kehityksen  

mukaisia kilpailukykyisiä 

kuitupohjaisia materiaaleja. 

Strateginen tahtotila: 



Pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet yli suhdanteiden 
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Oikaistu liikevoittomarginaali* yli 8 % vuonna 2018 Liikevoittomarginaali 

Velkaantumisaste alle 100 % Velkaantumisaste 

Vakaa ja ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu 

yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan 
Osinko 

*Oikaistu liikevoittomarginaali ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, 

arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita. 



Johtoryhmä 1.1.2016 alkaen 
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Toimitus-
johtaja 

Marco Levi 

Talous-
johtaja 

Sakari Ahdekivi 

Filtration & 
Performance 
liiketoiminta-

alueen 
johtaja 

Fulvio Capussotti 

Hankinta- ja 
teknologia-

johtaja 

Jari Koikkalainen 

Specialties 
liiketoiminta-

alueen 
johtaja 

Omar Hoek 

Henkilöstö-
johtaja 

Päivi Leskinen 

Lakiasiain-
johtaja 

Ulla Bono 

Viestintä-
johtaja 
 
Satu Perälampi* 

*Laajennetun johtoryhmän jäsen 
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  Arvot – käyttäytymistä ja toimintaa ohjaavat periaatteemme 

Innostus 

• Asiakkaamme ja innovatiiviset tuotteemme ovat 

innostuksemme lähde 

• Olemme luotettavia ja toimimme sovitulla tavalla 

• Pistämme itsemme likoon kaikessa mihin ryhdymme 

 

Kunnioitus 

• Viestimme avoimesti, läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti 

• Toimimme aina rehellisesti ja kunnioittavasti 

• Arvostamme erilaisuutta 

Saavutus 

• Saavutamme liiketoiminnalle asetetut tavoitteet yhdessä 

tietoa jakaen ja toisiltamme oppien 

• Annamme vastuuta ja mahdollisuuden jatkuvaan 

kehittymiseen 

• Työnilo on ohjenuoramme 



Loppukäyttäjien tarpeiden ennakointi 

ohjaa meitä yhä parempien arjen 

ratkaisujen kehittämiseen yhdessä 
asiakkaidemme kanssa. 


