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VASTUULLINEN KUMPPANI

SSAB LYHYESTI

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailman
laajuisesti toimiva teräsyhtiö, jonka
toimintaa ohjaavat läheiset suhteet
asiakkaisiin. SSAB kehittää erikoislujia
teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla
saadaan aikaan suorituskykyisempiä ja
kestävämpiä tuotteita.
Yritys on maailmanmarkkinoiden johtava tuottaja
AHSS-teräksissä (Advanced High-Strength Steels) ja
Q&T-teräksissä (Quenched & Tempered Steels), nauha-,
levy- ja putkituotteissa sekä rakentamisen ratkaisuissa.
SSAB:n teräksillä ja palveluilla saadaan aikaan kevyempiä
ja pitkäikäisempiä lopputuotteita.

50

2,23

3,8

15000

Martin Lindqvist

Liikevoitto, miljardia
Ruotsin kruunua

Työntekijöitä, noin

66

Liikevaihto, miljardia
Ruotsin kruunua

Työntekijöitä yli 50 maassa

Osakekohtainen tulos,
Ruotsin kruunua

Toimitusjohtaja
Pääkonttori

Tukholma, Ruotsi

OLEMME AINUTLAATUISIA
• maailman johtava yritys lisäarvoa tuottavissa
erikoislujissa teräksissä
• innovatiivisimmat palvelut ja sovellukset
• johtava asema kotimarkkinoilla
Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa
• pitkäaikaiset asiakassuhteet
• vahva panostus loppukäyttäjiin
• maailmanlaajuisesti tunnetut tuotemerkit

1878 Domnarvets Järnverk, Borlänge

1913 Oxelösunds Järnverk AB

2007 SSAB ostaa amerikkalaisen
teräsyhtiön IPSCOn
1976
Tibnor

1980 Tibnor
yhdistyy SSAB:hen

2014 SSAB ja
Rautaruukki yhdistyvät

1960 Rautaruukki
1956 IPSCO
1940 Norrbottens Järnverk, Luleå

1978 Domnarvets Järnverk, Oxelösunds Järnverk AB
ja Norrbottens Järnverk yhdistyvät SSAB:ksi
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SSAB SPECIAL STEELS
Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja
palvelukumppani nuorrutusteräksissä
(Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)
Globaalit tuotemerkit, joilla
ainutlaatuinen markkina-asema:

• Oxelösund, Ruotsi

22 %

SSAB-konsernin
kokonaisliike
vaihdosta

26 %

SSAB-konsernin
kokonaiskäyttö
katteesta (EBITDA)

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

SSAB EUROPE
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SSAB AMERICAS

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

Keskittyminen kotimarkkinoihin ja
valikoituihin kasvualueisiin, kuten
autoteollisuuden erikoisteräksiin

Tuotannon laaja maantieteellinen
kattavuus – toimialan johtava laatu ja
kustannusasema

PÄÄTUOTANTOLAITOKSET:

Lähes sataprosenttisesti kierrätys
metalliin perustuva tuotanto

•
•
•
•

PÄÄTUOTANTOLAITOS:

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

Borlänge, Ruotsi
Hämeenlinna, Suomi
Luulaja, Ruotsi
Raahe, Suomi

42 %

SSAB-konsernin
kokonaisliike
vaihdosta

SSAB koostuu kolmesta teräsdivisioonasta:
SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas,
sekä kahdesta tytäryhtiöstä:
Tibnor ja Ruukki Construction.
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TIBNOR
Pohjoismaiden johtava teräksen ja metallien
jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja

11 %

SSAB-konsernin
kokonaisliikevaihdosta

4%

SSAB-konsernin
kokonaiskäyttökatteesta
(EBITDA)

PÄÄTUOTANTOLAITOKSET:

• Mobile, Alabama, USA
• Montpelier, Iowa, USA

56 %

SSAB-konsernin
kokonaiskäyttö
katteesta (EBITDA)

17 %

SSAB-konsernin
kokonaisliike
vaihdosta

10 %

SSAB-konsernin
kokonaiskäyttö
katteesta (EBITDA)

SSAB:llä on kustannustehokas ja joustava
tuotantojärjestelmä. SSAB:n Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotanto
laitosten vuosittainen terästuotantokapasiteetti
on noin 8,8 miljoonaa tonnia.

RUUKKI CONSTRUCTION
Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

8%

SSAB-konsernin
kokonaisliikevaihdosta

4%

SSAB-konsernin
kokonaiskäyttökatteesta
(EBITDA)

LIIKETOIMINTAKATSAUS

SSAB 2017
JOHDANTO

MARKKINAYMPÄRISTÖ

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

STRATEGIA

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

VASTUULLINEN KUMPPANI

VUOSI 2017 LYHYESTI
AVAINLUVUT

2017

2016

66 059

55 354

Käyttökate, EBITDA, milj. kruunua

7 591

4 951

Liikevoitto, milj. kruunua

3 838

1 213

Tulos rahoituserien jälkeen, milj. kruunua

2 863

324

Tulos per osake, kruunua

2,23

1,04

Operatiivinen kassavirta, milj. kruunua

6 511

3 207

1,00

0,00

Energiankulutus, GWh

9 210

8 990

Hiilidioksidipäästöt , tuhatta tonnia

9 828

9 989

14 925

14 980

5,6

6,8

Liikevaihto, milj. kruunua

Osinko per osake, kruunua, 2017 – hallituksen
ehdotus

1)

Työntekijät2)
Tapaturmataajuus (LTIF)3)
1)
2)

Suorat päästöt tuotannosta (Scope 1)
Vakituiset työntekijät vuoden lopussa

3)

 apaturmataajuus viittaa vähintään yhden työpäivän
T
poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin miljoonaa työtuntia
kohden, sisältäen urakoitsijat.

Liikevaihto

Liikevoitto1)

Milj. kruunua

Milj. kruunua

SSAB Special Steels 22 %
SSAB Europe 42 %
SSAB Americas 17 %
Tibnor 11 %
Ruukki Construction 8 %

Osuus käyttökatteesta1)
SSAB Special Steels 26 %
SSAB Europe 56 %
SSAB Americas 10 %
Tibnor 4 %
Ruukki Construction 4 %
1)

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä liiketoiminta-alueittain

Työntekijät1)

4 000

70 000
60 000
50 000

3 000

SSAB Special Steels 19 %

2 000

SSAB Europe 46 %

1 000

40 000

0

30 000

13

14

15

16

SSAB Americas 8 %

17

Tibnor 7 %

-1 000

20 000
10 000
0

Liikevaihto

13

14

15

16

17

-2 000

Ruukki Construction 17 %

-3 000

Muut 3 %

-4 000
1)

Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

1)

Vakituiset työntekijät vuoden lopussa
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VISIO JA ARVOT

ARVOMME

KESKITYMME ASIAKKAAN LIIKETOIMINTAAN
•
•
•
•

Kuuntelemme ja ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita
Luomme aktiivisia ja pysyviä asiakassuhteita
Haluamme ansaita asiakkaidemme luottamuksen
Haluamme olla asiakkaidemme innovaatiokumppani

KANNAMME VASTUUMME
• Rakennamme kestäviä ja pitkäaikaisia suhteita olemalla
ammattimaisia, yhteistyökykyisiä ja rehellisiä
• Pidämme lupauksemme
• Työskentelemme turvallisesti ja vastuullisesti
• Kunnioitamme ihmisiä ja pyrimme monimuotoisuuteen

VISIOMME
entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma.
Yhdessä asiakkaidemme kanssa menemme pidemmälle
kuin kukaan muu toteuttaaksemme yhä kevyempiä,
vahvempia ja kestävämpiä terästuotteita.

YLITÄMME ODOTUKSET
• Olemme omistautuneita, kunnianhimoisia ja ylpeitä työstämme
• Olemme mutkattomia, tulossuuntautuneita ja
tartumme nopeasti toimeen
• Emme tee asioita, jotka eivät tuota lisäarvoa sidosryhmillemme
• Haastamme aina itsemme ja kehitämme asiantuntemustamme
saavuttaaksemme parhaat tulokset
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SSAB:N ARVONLUONTI
PANOKSET
TALOUDELLINEN PÄÄOMA
• Sidottu pääoma:
72,0 mrd. kruunua
• Oma pääoma:
53,3 mrd. kruunua
• Pitkäaikaiset velat:
17,9 mrd. kruunua
IHMISET
• 15 000 työntekijää
yli 50 maassa
• Alihankkijat ja
palveluntuottajat
LUONNONVARAT
• Rautamalmipelletit:
7,1 Mt
• Kierrätysteräs: 3,9 Mt
• Hiili, koksi ja muut
pelkistysaineet: 2,6 Mt
• Muut raaka-aineet: 2,1 Mt
• Polttoaineet: 4 479 GWh
• Sähkö: 4 702 GWh
• Vesi: 431 Mm3
INFRASTRUKTUURI
• 5 terästehdasta
• Muut tuotanto- ja
prosessointilaitokset
• Teräspalvelukeskukset
• Hardox Wearparts
-verkosto, 360 jäsentä
• Varastot ja jakeluverkosto
• Myyntitoimistojen verkosto

SSAB
OSAAMINEN JA MAINE
• Tutkimus ja kehitys
• Erikoislujiin teräksiin
liittyvä osaaminen
• Asiakkaiden sovelluksiin
liittyvä osaaminen
• Teknisen tuen
asiantuntemus
• Tuotemerkit ja
brändiohjelmat
• Patentit
SOSIAALINEN/
SUHDEPÄÄOMA
• Vahva, vastuullinen
toimittajaverkosto,
n. 20 000 toimittajaa
• Maailmanlaajuinen
myyntiverkosto
• Yhteiset
innovaatioprojektit
asiakkaiden kanssa
• Asiakkaiden
kouluttaminen
• Osallistuminen
paikallisyhteisöjen
toimintaan
• Osallistuminen toimialan
ja julkishallinnon
toimintaan

VISIO
Vahvempi, kevyempi ja
kestävämpi maailma

TUOTOKSET

VAIKUTUKSET

TUOTTEET JA RATKAISUT
• Erikoislujat ja kulutusta kestävät
teräkset: 1,2 Mt
• Erikoislujat teräkset
autoteollisuuteen: 537 kt
• Muut korkealaatuiset nauha-,
levy-, ja putkituotteet: 5,2 Mt
• Rakentamisen tuotteet ja
-ratkaisut: 5,8 mrd. kruunua

TUOTETTU JA SIDOS
RYHMILLE JAKAUTUVA
TALOUDELLINEN ARVO
• Toimittajille suoritettavat
maksut raaka-aineista,
tavaroista ja palveluista:
49,4 mrd. kruunua
• Työntekijöiden palkat ja
edut: 8,8 mrd. kruunua
• Osingot, korot ja rahoituskulut: 1,3 mrd. kruunua
• Verot julkiselle sektorille:
1,9 mrd. kruunua
• Lahjoitukset ja sponsorointi paikallisyhteisöissä

PALVELUT
• SSAB Shape
-teräksenkäsittelypalvelut
• Hardox-kulutusosapalvelut
• Tekninen tuki
• Innovaatiotuki
• Täydentävät tuotteet
• Asiakaskumppanuudet

ARVOT
Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan
Kannamme vastuumme
Ylitämme odotukset

STRATEGIA
Taking the Lead! -strategia
SSAB One -johtamisfilosofia
Lue lisää s. 17

SIVUTUOTTEET
• Omassa tuotannossa
kierrätettävät sivutuotteet: 1,2 Mt
• Tuotannossa käytettävä
kierrätysteräs: 1,0 Mt
• Myytävät sivutuotteet: 1,5 Mt
• Prosessikaasuista tuotettu sähkö:
1 400 GWh
• Yrityksen ulkopuolelle myyty
lämpö: 1 169 GWh
PÄÄSTÖT JA JÄTTEET
• Päästöt ilmaan:
• CO2: 11 044 kt (Scope 1+2)
• SOx: 2 808 kt
• NOx: 3 825 kt
• Hiukkaspäästöt: 664 kt
• Jätteet: 561 kt

KESTÄVÄ
TUOTEVALIKOIMA
• Innovatiiviset, kestävät
terässovellukset
• Asiakkaiden parempi
kilpailukyky
• Ympäristövaikutukset pienenevät, kun erikoislujien
terästen käyttö lisääntyy
maailmanlaajuisesti; pienempi materiaalien tarve
lopputuotteissa, lopputuotteiden alhaisempi paino ja polttoaineenkulutus,
suurempi hyötykuorma ja
pidempi elinikä, jotka kaikki
johtavat pienempiin käytönaikaisiin CO2-päästöihin
• Rakennusten parempi
energiatehokkuus

KESTÄVÄT TOIMINNOT
• Luonnonvarojen suojelu
ja hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen hyödyntämällä tuotannon sivu
tuotteita ja kierrätys
terästä raaka-aineina
• Parempi energiatehokkuus
energian talteenoton ja
järjestelmällisen energianhallinnan kautta
• HYBRIT-hankkeen avulla kohti fossiilivapaata
teräksenvalmistusta ja
sitä kautta osallistuminen ilmastonmuutoksen
hidastamiseen
VASTUULLINEN KUMPPANI
• Turvallinen, terveellinen
ja monimuotoinen työ
ympäristö SSAB:n työn
tekijöille ja alihankkijoille
• Mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja uralla
etenemiseen
• Vastuullisen liiketoiminnan
periaatteet koko toimitusketjussa
• Pitkäaikaiset sopimukset ja
suhteet toimittajiin
• Työllisyyden edistäminen
toimipaikoilla omien toimintojen ja ostojen kautta
• Paikallinen sponsorointi ja työharjoittelu
mahdollisuudet
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2017

VAHVA KASSAVIRTA
JA HYVÄ MARKKINATILANNE

”SSAB:n vuosi 2017 oli menestyksekäs ja tuloksemme parani selvästi. Markkinatilanne
ja hinnat kehittyivät suotuisasti, ja lisäsimme toimituksiamme valitsemillamme
kasvualueilla. Nettovelan vähennystavoite ylittyi vahvan kassavirran ansiosta.
Meillä on käynnissä useita hankkeita terveemmän ja turvallisemman työympäristön
luomiseksi, ja tämän työn tulokset näkyivät selvästi vuonna 2017. SSAB:n asema on
hyvä ja odotan positiivisen trendin jatkuvan myös vuonna 2018.”

Suuri osa konsernin tuloskasvusta tuli SSAB
Europe -divisioonasta. Markkinat paranivat, ja
divisioonan hyvään tulokseen vaikuttivat vakaa
tuotanto sekä parempi tuotemix, mukaan lukien
vahvassa kasvussa olleet autoteollisuuden erikoisteräkset. SSAB Special Steels hyötyi paremmasta
markkinatilanteesta ja sen liiketulos kasvoi yli 60 %
huolimatta siitä, että Oxelösundin tehtaan toimintahäiriö ja tuotantokatkos heikensivät ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta. Pohjois-Amerikan
kvarttolevymarkkinoiden kehitys oli vuoden mittaan heikkoa. Terästehtaamme siellä ovat markkinoiden kustannustehokkaimpia ja joustavimpia
ja SSAB Americas -divisioona onnistui nostamaan
markkinaosuutensa 28 %:iin Amerikan levymarkkinoista. Koko konsernin liiketulos kasvoi yhteensä
2,6 miljardilla Ruotsin kruunulla ja oli 3,8 miljardia
kruunua. Keskityimme vahvasti pääomatehokkuuteen, ja toimenpiteet tuottivat tulosta – kassavirta
parani noin 3 miljardilla kruunulla ja tavoitteemme
vähentää nettovelkaa 10 miljardilla kruunulla ylitettiin 2,2 miljardilla.

TURVALLINEN TYÖYMPÄRISTÖ
ENSISIJAISEN TÄRKEÄ
Turvallinen ja hyvinvointia edistävä työympäristö on meille ensisijaisen tärkeä. Tavoitteemme on
olla maailman turvallisin teräsyhtiö. Työtä on vielä
paljon jäljellä, mutta useat avainluvut kehittyivät
oikeaan suuntaan vuonna 2017. Turvallisuustyön

ensisijaisuuden korostamiseksi tavoitteemme on,
että kaikki työntekijämme allekirjoittavat henkilökohtaisen turvallisuutta koskevan sitoumuksen.
Prosessi on käynnissä ja on jo johtanut moneen
hyvään esimiesten ja työntekijöiden väliseen keskusteluun hyvinvoinnin ja turvallisuuden merkityksestä päivittäisessä työssä.

KASVUTAVOITTEET VUODELLE 2020
Työterveyden ja -turvallisuuden parantamisen
lisäksi myös strategiset kasvutavoitteet ovat keskeisiä SSAB:n menestyksen kannalta. Meillä on selkeät vuoteen 2020 asetetut tavoitteet, joita kohti
etenemme. SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset kasvoivat 18 % 1,2 miljoonaan tonniin vuonna
2017. Autoteollisuuden erikoislujien terästen toimitukset puolestaan kasvoivat 21 %, minkä ansiosta
SSAB Europen premium-tuotteiden osuus nousi 32
%:iin (30 % vuonna 2016). Hardox Wearparts -verkostoon tuli lähes 100 uutta kumppania, ja jäseniä
oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 360 (265).

TAVOITTEEMME –
FOSSIILIVAPAA TERÄKSENTUOTANTO
SSAB on johtavassa asemassa kestävän kehityksen mukaisen terästeollisuuden rakentamisessa.
Sen vuoksi on ilahduttavaa, että Vattenfallin ja
LKAB:n kanssa aloittamamme HYBRIT-hanke on
nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen. Suunnittelemme fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen rakentamista Pohjois-Ruotsiin Luulajaan ja Malmfältenin alueelle. Äärimmäisen
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mielenkiintoinen hanke voi mullistaa koko terästeollisuuden. HYBRIT-hankkeen jatkuminen suunnitelmien mukaisesti on yksi suurimmista syistä sille, että me esittelimme vuonna 2017 pitkän
aikavälin tavoitteemme: SSAB:n on määrä olla
fossiilivapaa yritys vuoteen 2045 mennessä. Oxelösund ottaa ensimmäisen askeleen – masuuni
muutetaan siellä valokaariuuniksi vuoden 2025
paikkeilla ja sen myötä SSAB:n hiilidioksidipäästöt
vähenevät Ruotsissa jo noin 25 %.

hyötyjä erikoislujiin teräksiin siirtyminen tuottaa eri
käyttökohteissa. Monesti potentiaali on tuotteiden
käyttäjille suurin alhaisempien käyttökustannusten
ja pienempien hiilidioksidipäästöjen kautta. Sen
vuoksi meidän on tehtävä yhteistyötä sekä koneiden valmistajien että heidän asiakkaidensa, kuten
logistiikkayritysten, kanssa. Pelkästään parantamalla kuorma-autojen ja dumppereiden ylärakenteita on mahdollista saavuttaa 20–150 tonnin hiilidioksidisäästöt ajoneuvon eliniän aikana.

TUEMME YK:N KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TAVOITTEITA

KANNATTAVA SSAB

kien tulevia kannattavaa kasvua tukevia strategisia hankkeitamme. Nettovelkaantumisasteen
ei tulisi normaalitilanteessa ylittää 35 %, ja osinkojen tulisi olla 30–50 % tuloksesta verojen jälkeen. Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,00 kruunua osaketta kohden vuodelta 2017, mikä vastaa
45 % tuloksesta verojen jälkeen.

HYVÄT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Katson positiivisin mielin vuotta 2018. SSAB on
hyvissä asemissa. Meillä on selkeät strategiset linjaukset ja yhtiöllä on vahva tase. Meillä on hyvät
edellytykset edelleen lisätä tehokkuutta jatkuvien
parannusten kautta. Tuotantolaitostemme kapasiteetti tukee 2020-kasvutavoitteidemme saavuttamista. Meillä on potentiaalia parantaa pääomatehokkuutta entisestään ja sitä kautta jatkaa
hyvän kassavirran tuottamista. Asiakaspalvelun tulee parantua entisestään, etenkin terästen
oikea-aikaisten toimitusten osalta.

TUOTTEEMME TEKEVÄT ERON

Yksi taloudellisista tavoitteistamme on toimialan
paras EBITDA-marginaali vertailuryhmässämme.
Kannattavuutemme on parantunut, mutta matkaa
tavoitteen saavuttamiseksi on vielä jonkin verran
jäljellä, ja siksi on tärkeää, että kaikki SSAB:n työntekijät ottavat yhdessä vastuun jatkuvasti parantaa toimintaamme. Yksi esimerkki tästä on Borlängen tehdas, jossa valmistamme erikoislujia teräksiä
autoteollisuudelle – keskimääräiset viikkotuotantomäärät nousivat 9 600 tonnista vuonna 2016 peräti
10 800 tonniin vuonna 2017, periaatteessa samalla
työntekijämäärällä. Tämä osoittaa, miten hyvä työkalu jatkuva parantaminen on myös tuottavuuden
kasvattamiseksi – ja vastaavaa työtä tarvitaan, jotta menestymme kilpailijoitamme paremmin.

Kun tapaan asiakkaita ja muita päätöksentekijöitä, pidän tärkeänä kertoa, miten tuotteemme voivat edistää kestävän kehityksen mukaisuutta koko
arvoketjussa. SSAB EcoUpgraded -konsepti tarjoaa pedagogisen työkalun, jolla voi osoittaa, mitä

Muut kaksi taloudellista tavoitettamme, eli nettovelkaantumisaste- ja osingonjakotavoite, päivitettiin vuoden 2017 lopulla. Niiden ja vahvemman
taseen ansiosta meillä on enemmän pelivaraa kos- Martin Lindqvist, toimitusjohtaja

SSAB on osallistunut YK:n Global Compact -hankkeeseen jo usean vuoden ajan. Se selkeyttää
ympäristövastuutamme sekä vastuutamme niistä
ihmisistä ja yhteisöistä, joihin toimintamme vaikuttaa. Tämä raportti on osa viestintäämme ja
siitä käy ilmi, millä tavoin toimintamme on Global Compact -periaatteiden mukaista. Jatkamme
ympäristön, ihmisoikeuksien, työskentelyolosuhteiden parantamisen sekä korruptionvastaisen
toiminnan tukemista. Haluamme myös integroida
ne toimintaamme, kulttuuriimme ja arvoketjuumme entistä syvemmin.
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Lopuksi haluan vielä kiittää asiakkaitamme, jotka ovat osoittaneet luottamusta meitä kohtaan. Tämä koskee etenkin niitä asiakkaita, joiden toimitukset viivästyivät Oxelösundin tehtaan
toimintakatkoksen vuoksi. Haluan kiittää myös
osakkeenomistajiamme ja kaikkia työntekijöitämme. Menestyksen taustalta löytyy monia
upeita tekoja. Nyt lisäämme tahtia saavuttaaksemme alan parhaimman kannattavuuden.
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SSAB SIJOITUKSENA

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn
tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n
tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannatta
vuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan
vähentäminen ja osinkojenmaksu.

VAHVA TUOTEVALIKOIMA
JA MARKKINA-ASEMA
SSAB:lla on neljä päämarkkina-aluetta:
1. Levy- ja putkituotteet, Pohjoismaat
2. Kvarttolevyt, Amerikka
3. Autoteollisuuden lujat teräkset (AHSS,
Advanced High-Strength Steels) globaalisti
4. Lujat teräkset (nuorrutusteräkset ja pitkälle
kehitetyt lujat teräkset) globaalisti
SSAB:lla on johtava asema Pohjoismaiden ja
Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on
levytuotteissa noin 45 % m
 arkkinaosuus Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin
levytuottaja yli 25 % m
 arkkinaosuudellaan.
SSAB:lla on myös johtoasema nuorrutus
teräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) segmenteillä
erikoislujien terästen tuottajana maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja

yhtiö on investoinut merkittävästi tuotanto
kapasiteettiinsa. Useimpien teräksenkäyttäjien on jatkuvasti parannettava tuotteidensa
materiaali- ja energiatehokkuutta sekä suoritus
kykyä, mikä on keskeinen ajuri SSAB:n erikois
lujien terästen kysynnän kasvulle. Erikoislujat
teräkset mahdollistavat kevyempien, vahvempien ja kestävämpien sovellusten kehittämisen.
Kasvu erikoisteräksissä, palveluissa sekä muissa
premium-tuotteissa tarkoittaa parempaa tuottoa, sillä kannattavuus näillä alueilla on parempi.

STRATEGISET KASVUTAVOITTEET
VUOTEEN 2020
• SSAB Special Steels -divisioonan tavoitteena on kasvattaa erikoisterästuotteiden toimituksia 1,35 miljoonaan tonniin vuoteen 2020
mennessä. Vuonna 2017 toimitukset olivat 1,2
milj. t onnia (1,0 milj. tonnia vuonna 2016)
• SSAB Europe -divisioonan t avoitteena
on parantaa tuotemixiään siten, että
premium-tuotteiden osuus kasvaa 40 %:iin.

Vuonna 2017 premium-tuotteiden osuus
divisioonan toimituksista oli 32 % (30 %
vuonna 2016)
• Osana tuotemixin parantamista SSAB Europe
tavoittelee 750 tuhannen tonnin toimituksia
autoteollisuuden erikoislujissa teräksissä vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017 toimitukset
olivat 537 tuhatta tonnia (442 tuhatta tonnia
vuonna 2016)
• SSAB Americas -divisioonan tavoitteena on
30 % markkinaosuus Pohjois-Amerikan levymarkkinoista. Vuonna 2017 markkinaosuus oli
arviolta 28 %
• Palveluliiketoiminnassa (SSAB Services),
tavoitteena on kasvattaa Hardox Wearparts 
-verkoston jäsenyritysten määrä yli 500
jäseneen vuoteen 2020 mennessä. Vuoden
2017 lopussa jäsenmäärä oli 360 (265 vuoden
2016 lopussa)

VAHVEMPI TASE
Vuosien 2016-2017 aikana SSAB vahvisti merkittävästi tasettaan. Osakeanti ja vahva kassavirta
mahdollistivat nettovelan vähentämisen 12,2 mrd.
kruunulla ja nettovelkaantumisasteen laskun
22 %:iin vuoden 2017 loppuun mennessä. SSAB
on investoinut tuotantokapasiteettiinsa siten, että
se pystyy saavuttamaan kasvutavoitteet vuodelle
2020. Velan vähenemisellä on myös positiivinen
vaikutus rahoituskustannuksiin ja se mahdollistaa
tulevaisuuden strategian toteuttamisen.

KUSTANNUSTEHOKKUUS
Rautaruukin integraatio ja siihen liittyvä synergiaohjelma saatiin päätökseen vuoden 2016
lopussa, jolloin saavutettiin 3,0 mrd. kruunua
alempi vuotuinen kustannustaso. Jatkossa
kustannustehokkuutta kasvatetaan edelleen
jatkuvan parantamisen avulla. Tämä pitää sisällään pienempiä päivittäisiä toimenpiteitä sekä
laajempia kehitysprojekteja. Jatkuvan parantamisen aloitteet alkoivat tuottaa tuloksia vuoden
2017 aikana.

TOIMIALAN PARAS KANNATTAVUUS
Strategisten kasvutavoitteiden saavuttaminen ja
tehokkuuden parantaminen jatkuvien parannusten avulla tulevat olemaan perusta taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle, joista yksi on
toimialan paras kannattavuus. Tämä on määritelty käyttökatemarginaalina ja sitä verrataan
seuraaviin kilpailijoihin; ArcelorMittal, AK Steel,
Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, Thyssen
Krupp ja US Steel. Kannattavuuden parantaminen, suhteellisen alhaiset investointitarpeet ja
vahva tase luovat hyvän perustan kassavirran
tuottamiselle seuraavina vuosina.
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strategisia päätöksiään.

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

VASTUULLINEN KUMPPANI

11

LIIKETOIMINTAKATSAUS

SSAB 2017
JOHDANTO

MARKKINAYMPÄRISTÖ

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

STRATEGIA

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

12
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SSAB:N GLOBAALI LÄSNÄOLO
OLEMME MARKKINAJOHTAJA
MAAILMAN TERÄSMARKKINOIDEN
TIETYILLÄ ALUEILLA
Luulaja, Ruotsi
SSAB Europe

Montpelier, Iowa,
Yhdysvallat
SSAB Americas

Raahe, Suomi
SSAB Europe

Teräksen valmistus
Teräksen tuotantokapasiteetti: 2,3 milj.
tonnia

Kierrätysmetalli
pohjainen valokaari
uuniprosessi

Työntekijöitä: 1 200

Kvarttolevyt

Perustettu: 1941

Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,2 milj.
tonnia
Työntekijöitä: 500

Borlänge, Ruotsi
SSAB Europe

Perustettu: 1997

Nauhatuotteet

Teräksen valmistus, kvartto
levyt ja nauhatuotteet
Pohjoismaat
Levy- ja putki
tuotteet

Teräksen tuotanto
kapasiteetti: 2,6 milj. tonnia
Työntekijöitä: 2 500
Perustettu: 1960

3%
Hämeenlinna, Suomi
SSAB Europe

Työntekijöitä: 1 700

Nauhatuotteet ja putket

Perustettu: 1878

Työntekijöitä: 900
Perustettu: 1972

Mobile, Alabama,
Yhdysvallat
SSAB Americas
Kierrätysmetalli
pohjainen valokaari
uuniprosessi
Kvarttolevyt
Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,2 milj.
tonnia
Työntekijöitä: 600
Perustettu: 2001

100 %
= ~1 500
miljoonaa
tonnia

Teräksen
maailmanmarkkinat

Amerikka

SSAB:n päämarkkina‑alueet
Lujat teräkset
(nuorrutus‑
teräkset ja
pitkälle kehitetyt
lujat teräkset)
Maailman
laajuisesti*

Levy‑ ja
putkituotteet
Pohjoismaat

Kvarttolevyt
Amerikka

Markkina‑alueen koko, miljoonaa tonnia

Kvarttolevyt

~25

Oxelösund, Ruotsi
SSAB Special Steels

~4–5

Teräksen valmistus,
kvarttolevyt
Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,5 milj.
tonnia

~10

SSAB:n markkinaosuus, %
5–40** %

Työntekijöitä: 2 000

40–50 %

~25 %

Perustettu: 1913
SSAB päätuotantopaikkakunta
SSAB muu tuotantopaikkakunta
Myyntiverkosto
Maailmanlaajuisesti
Lujat teräkset (QT & AHSS)

* Nuorrutusteräkset, nauhateräkset ≥ 700 Mpa
** Suurempi osuus joissakin ryhmissä/joillakin alueilla
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SSAB:N MARKKINAT

Vuonna 2017 teräksen maailmanlaajuisen käytön arvioidaan olevan 1,6
miljardia t onnia eli noin 210 kilogrammaa henkilöä kohden. Kun kansan
taloudet kehittyvät, myös teräksen käyttö lisääntyy. Teollistuneilla
ja kehittyneillä markkinoilla teräksen vuosikulutus on yleensä yli 300
kilogrammaa h
 enkeä kohden. Terästä myydään globaalisti, ja markkinat
koostuvat useasta eri käyttäjäsegmentistä. Tämä merkitsee suurta
määrää eri käyttökohteisiin tarkoitettuja tuotteita, joiden kysyntää
säätelevät eri tekijät ja joiden hinta- ja kannattavuustasoissa on eroja.

SSAB:n toimialaa ovat litteät hiiliteräkset, ts.
teräkset, joissa on tietty hiilipitoisuus ja jotka on
valssattu litteiksi levy- tai nauhatuotteiksi. Hiiliteräksissä on vähemmän tyypillisesti käytettäviä seosaineita, mikä vaikuttaa terästen ominaisuuksiin. Ruostumaton teräs on vastaavasti
esimerkki korkeaseoksisesta teräksestä, jolla on
korkea kromi- ja nikkelipitoisuus. SSAB valmistaa vain hiiliteräksiä, mutta yrityksellä on kehittynyt seosainevalikoima, millä yhdessä erityisten
tuotantoprosessien kanssa varmistetaan yrityksen terästen kehittyneet ominaisuudet.

manneksen globaalista teräksen kysynnästä. Kiina
on suurin teräksenviejä, ja EU on suurin tuoja.

Hiiliteräsmarkkinat voidaan jakaa pitkiin ja litteisiin terästuotteisiin, joilla on erilaiset käyttökohteet. Pitkiä tuotteita käytetään pääasiassa
rakennusalalla esimerkiksi palkeissa, betoni
teräksessä ja tangoissa. Litteitä tuotteita käytetään monilla eri aloilla, kuten autoteollisuudessa,
kodinkoneissa, energia-alalla, raskaassa kuljetus
kalustossa ja rakennuskoneissa. Kehittyneillä markkinoilla, kuten Euroopassa, litteiden terästuotteiden
osuus on suurempi kuin pitkien, koska voimakkaimman kaupungistumisen jälkeen rakennusteollisuuGlobaalien hiiliteräsmarkkinoiden koko on noin
1,5 miljardia tonnia. Kiina on suurin alueellinen
den painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta
markkina, jonka osuus on noin 47 %. Sekä Euroo- korjausrakentamiseen, mikä laskee pitkien terästen
kulutusta. SSAB toimittaa lähes ainoastaan litteitä
pan että NAFTA-maiden osuus on noin 10 %.
terästuotteita, jotka voidaan jakaa edelleen levyGlobaali kysyntä kasvaa hitaasti, koska Kiina on
siirtymässä vähemmän terästä käyttävään kulu- ja nauhatuotteisiin lopputuotteen paksuuden ja
tusvetoiseen kasvuun. Teräksen vienti kattaa kol- valmistusmenetelmän perusteella.

SSAB:N ASEMA TERÄSMARKKINOILLA
SSAB:n teräksentuotantokapasiteetti on noin
8,8 miljoonaa tonnia vuodessa, joten se on
pieni toimija globaaleilla hiiliteräsmarkkinoilla.
Tästä syystä SSAB erikoistuu ja keskittyy litteiden hiiliterästen kolmelle alasegmentille, joilla
sillä on vahvat markkina-asema:
1. erikoislujat teräkset, mukaan lukien
nuorrutusteräs- (Q&T) ja
AHSS-terästuotteet
2. hiiliteräs- ja teräsputkimarkkinat
(Pohjoismaissa)
3. kvarttolevymarkkinat
(Pohjois-Amerikassa)

Nämä markkina-alueet kattavat noin 3 % globaaleista hiiliteräsmarkkinoista. SSAB on muutakin kuin
teräksenvalmistaja: se on myös teräksen ja muiden
metallien jakelija tytäryhtiönsä Tibnorin kautta ja
tarjoaa teräspohjaisia rakennusratkaisuja tytär
yhtiönsä Ruukki Constructionin kautta.
SSAB:n palvelemia asiakassegmenttejä ovat raskas
kuljetuskalusto, autoteollisuus, materiaalin käsittely
laitteet (mukaan lukien kaivosteollisuus), rakennuskoneet (mukaan lukien nostimet), energia, rakentaminen sekä työkalu- ja suojausterästen sovellukset.
Kotimarkkinoilla Pohjoismaissa ja Pohjois-
Amerikassa standarditeräksiä myydään pääasiassa
teräspalvelukeskusten ja jakelijoiden kautta.
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Maailman teräsjärjestön World Steel Association (WSA)
mukaan maailman raakateräksen tuotanto nousi vuonna 2017
5,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 675 (1 587) milj. tonnia.

Kiinan raakateräksen tuotanto nousi 6 %. Kiinan
tuotannon todellisen k asvun arvioidaan kuitenkin olevan selvästi alhaisempi, koska laitonta tuotantokapasiteettia (suljettua) on siirretty terästehtaisiin, jotka ovat mukana virallisissa
tilastoissa. Tuotanto nousi EU-28 alueella hieman yli 4 %, kun taas Pohjois-Amerikan tuotanto
nousi lähes 5 % vuonna 2017.

GRI REPORT

Koko vuonna 2017 kysyntä Pohjois-Amerikassa oli vaihtelevaa. Vuoden alussa markkinatilanne oli vahva, mutta vuoden puolivälissä
kysyntä heikkeni rajusti. Tämän jälkeen kysyntä pysyi pitkään vaisuna, kunnes alkoi piristyä
vuoden loppua kohden. Euroopassa kysyntä
oli selvästi vakaampaa ja kasvoi jonkin verran
edellisvuodesta.
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GLOBAALIT MEGATRENDIT JA SSAB:N VASTAUKSET

UUSIA VAATIMUKSIA TERÄKSILLE
ERI ASIAKASSEGMENTEILTÄ

KIINAN KASVUN TASOITTUMISEN
JÄLKEISET UUDET GLOBAALIN
KASVUN MALLIT

MUUTTUVAT KAUPPAPOLITIIKAT JA
MARKKINOIDEN ALUEELLISTUMINEN

HUOMIOT

SEURAUKSET/MAHDOLLISUUDET

SSAB:N VASTAUS

• Tuottavuuden parantaminen keskeistä
arvoketjun eri osissa
• Uusia vaatimuksia energiatehokkuudelle
• Digitalisaatio muokkaa asiakkaiden
liiketoimintamalleja
• Sähköistäminen vaikuttaa kuljetusalaan
• Uusia turvallisuussäädöksiä

• Mahdollisuus teräksen käyttötapojen
nopealle muutokselle – positiivinen ja
negatiivinen
• Uusia sovelluskohteita teräksen
käytölle
• Kilpailu muiden materiaalien kanssa,
esim. alumiini

• Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa heidän
tarpeidensa ymmärtämiseksi
• Asiakkaiden auttaminen siten, että he
voivat hyödyntää erikoislujia teräksiä omien
tuotteidensa parantamiseen
• Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen
kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja

• Teräksen kulutus on historiallisesti kasvanut
bruttokansantuotteen tahdissa
• Kehittyneissä länsimaisissa markkinatalouksissa on
alhainen teräsintensiteetti suhteessa BKT:n kasvuun.
Kiina on ajanut teräksen kysynnän kasvua globaalisti,
mutta kasvu on nyt hidastunut
• Teräksen kysyntä kasvaa muilla kehittyvillä
markkinoilla, esim. Intiassa, Brasiliassa ja Iranissa

• Teräksen kokonaiskysynnän kasvu
aiempaa hitaampaa
• Uusien kilpailijoiden mahdollinen nousu
kehittyvillä markkinoilla
• Siirtyminen erikoislujiin premiumterästuotteisiin

• Johtavan aseman varmistaminen
kotimarkkinoilla kustannusjohtajuuden ja
ensisijaisen toimittajan statuksen kautta
• SSAB:n aseman vahvistaminen Q&T- ja
AHSS-teräksissä kehittyvillä markkinoilla

• Standarditeräs on historiallisesti ollut alueellinen
tuote johtuen kuljetuskustannuksista ja
läpimenoajoista
• 20 % maailmanlaajuisesta teräksen kysynnästä
täytetään alueiden välisellä kaupalla
• Ylikapasiteetti ja sääntely ovat luoneet painetta
globaaleille kauppavirroille
• Kaupan suojaamistoimenpiteiden lisääntyminen
viime vuosina epäreilujen kauppakäytäntöjen
kitkemiseksi
• Kiina pyrkii vähentämään ylikapasiteettiaan
sulkemalla tuotantolaitoksia ja edistämällä alan
konsolidaatiota

• Riski omia vientituotteita koskeville
tullimaksuille
• Tiettyjä suojaustoimenpiteitä
epäreiluja tuontituotteita vastaan
• Alueellisten markkinoiden suurempi
tärkeys

• Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja
reilun kaupan puolesta
• Maailmanlaajuisen tuotantoverkoston
kehittäminen tuotannon siirtämiseksi
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä
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SSAB:N VASTAUS

• Teräsala on erittäin pirstaloitunut –
suurimman yrityksen markkinaosuus on vain
6 %, suurimpien 75 yrityksen osuus vain 67 %
• Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin
jälkeisinä vuosina on tapahtunut
joitakin yhdistymisiä
• Kiinassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa on
meneillään uusia yhdistymishankkeita

• Entistä kyvykkäämpien kilpailijoiden
tulo markkinoille
• Alan parempi rakenne, kun on muutama
johtava toimija
• Toimintahäiriöt yhdistymiseen keskittyvissä
yrityksissä

• Markkinakehityksen seuraaminen
• Kilpailuselvitysprosessien seuraaminen
• Valmius lähestyä asiakkaita, jotka haluavat
vaihtaa toimittajaa
• SSAB:n jatkuvan parantamisen ohjelman
eteenpäinvieminen

• Ilmastonmuutoksen vaikutusten
lieventäminen vaatii toimenpiteitä
• Uudet lakisääteiset vaatimukset astuvat
voimaan alueellisesti ja maailmanlaajuisesti
• Asiakkaiden on pienennettävä
ympäristöjalanjälkeään
• Energiaintensiivisenä toimialana
terästeollisuudella on merkittävät
ympäristövaikutukset
• Masuuniprosessi aiheuttaa huomattavia
päästöjä

• Materiaali- ja energiatehokkuus tärkeää
päästöjen vähentämiseksi
• Riskinä erilaiset määräykset eri alueilla
• Riski siitä, ettei terästoimiala pysy
vaatimusten tahdissa

• Autetaan asiakkaita pienentämään
hiilijalanjälkeään siirtymällä käyttämään
erikoislujia teräksiä
• Tavoite olla fossiilivapaa vuoteen
2045 mennessä tutkimalla uutta
teräksentuotantotekniikkaa HYBRIThankkeessa
• Vastuullisen kumppanuuden vaatimusten
täyttäminen
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VASTUULLINEN KUMPPANI

TAKING THE LEAD!

SSAB:n strategia
SSAB:N
KASVUTAVOITTEET
VUOTEEN 2020
MENNESSÄ

SSAB TÄHTÄÄ
MIHIN
Maailmanlaajuinen
johtajuus erikois‑
lujissa teräksissä

2

1
ERIKOISTERÄSTEN
TOIMITUKSET 1,35
MILJOONAAN TONNIIN

Miljoonaa tonnia

AUTOTEOLLISUUDEN ERIKOIS‑
LUJIEN TERÄSTEN TOIMITUKSET
750 TUHANTEEN TONNIIN

Tuhatta tonnia
750

1,35

Johtajuus
kotimarkkinoilla

Joustavimmat
toiminnot

1,2

Johtajuus
lisäarvopalveluissa

Taking
the Lead!

MITEN
SSAB EROTTUU
Vuonna 2017 SSAB käynnisti uuden kehitys
vaiheen kaksi vuotta kestäneen t oiminnan
uudelleenjärjestelyn jälkeen. Uudelleenjärjestely aloitettiin, kun Rautaruukki ja SSAB yhdistyivät vuonna
2014. SSAB:n ”Taking the Lead!” -strategia julkistettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2012, ja se ohjaa
edelleen yhtiön strategisia päätöksiä ja toimintaa.

442

Ensiluokkainen
asiakaskokemus

Tuloskeskeinen
organisaatio

Vuonna 2017 SSAB esitteli uusia kunnianhimoisia kasvutavoitteita vuodelle 2020. Nämä
tavoitteet edistävät SSAB:n visiota – vahvempi,
kevyempi ja kestävämpi maailma

537

1,0

2016 2017 Tavoite

2016 2017 Tavoite

3

4

5

SSAB SERVICES
‑LIIKETOIMINNAN
KEHITTÄMINEN

PREMIUM‑TUOTTEIDEN
OSUUDEN KASVATTA‑
MINEN SSAB EUROPESSA

POHJOIS‑AMERIKAN
LEVYMARKKINOIDEN
JOHTAJA

Hardox Wearparts
‑jäsenten määrä

Premium‑tuotteiden osuus

Markkinaosuus (yli ajan)

>500
360

40 %

265

2016

2017 Tavoite

30 %
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JOHTAJUUS
KOTIMARKKINOILLA
Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan koti
markkinat muodostavat edelleen SSAB:n liike
toiminnan perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan
kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina.

 avoitteena on myös vähentää kannattamatT
tomien tuotteiden, ennen kaikkea pohjoismaisten kotimarkkinoiden ulkopuolisten standardi
tuotteiden, volyymiä.

POHJOISMAAT

SSAB AMERICAS

Markkinajohtajan aseman säilyttäminen
paremman tuotevalikoiman avulla

Levytuotteiden markkinaosuuden
kasvattaminen Pohjois-Amerikassa

SSAB säilyttää 40–50 % markkinaosuuden
Pohjoismaissa toimittamalla tuotteita alueen
johtaville OEM-valmistajille (Original Equipment Manufacturers, alkuperäislaitevalmistajat)
ja jakelijoille sekä pienemmille asiakkaille. Tätä
edesauttaa SSAB:n omien kanavien, kuten
metallien jakelija Tibnorin ja teräsrakentamisen
yhtiön Ruukki Constructionin, kasvu sekä kumppanuudet asiakkaiden ja sellaisten ulkopuolisten
teräksen jakelijoiden kanssa, joiden kanssa
yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia.

Pohjois-Amerikan levymarkkinat ovat olleet
myllerryksessä viime vuosina. Kysyntä on heilahdellut ja uusia kauppatoimenpiteitä on harkittu.
Markkinajohtajana SSAB on pystynyt vahvistamaan asemaansa entisestään suhteessa paikallisiin kilpailijoihin sekä tuontiteräkseen.

SSAB Europen uusi tavoite on nostaa
premium-tuotteiden osuus 40 %:iin kokonais
toimituksista sekä Pohjoismaissa että niiden
ulkopuolella vuoteen 2020 mennessä (2017:
32 %). Näitä tuotteita ovat muun muassa autoteollisuuden premium-tuotteet sekä GreenCoat, SSAB Laser, SSAB Boron ja SSAB Form.

Tulevaisuudessa SSAB pyrkii nostamaan
markkinaosuutensa noin 30 %:iin Pohjois-
Amerikan levymarkkinoilla (2017: 28 %). Tämä
tavoite edellyttää keskittymistä kustannus
johtajuuden sekä ensisijaisen toimittajan aseman
säilyttämiseen. Lisäksi kapasiteetin lisääminen
edelleen on tärkeää, sillä markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Kapasiteetin
lisääminen koostuu investoinneista, joiden avulla
tuotantolaitosten pullonkauloja voidaan poistaa.
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GLOBAALISTI JOHTAVA ASEMA
ERIKOISLUJISSA TERÄKSISSÄ
SSAB:n asema mahdollistaa erikoislujien terästen potentiaalin hyödyntämisen. Johtavien
tuotemerkkien, ainutlaatuisen tuotevalikoiman, k attavan asiantuntemuksen sekä uusien
terässovellusten kehityksessä tehtävän läheisen
asiakasyhteistyön ansiosta SSAB on jo pitkään
ollut maailmanlaajuinen johtaja tällä segmentillä.
Korkeamman tuottavuuden ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen yhä suurempi tarve on
kasvun suurin ajuri. SSAB:n vuoden 2020 kasvutavoite erikoislujille teräksille kuvastaa segmentin
positiivisia näkymiä.

SSAB SPECIAL STEELS
Tavoitteena 1,35 miljoonaa tonnia
vuoteen 2020 mennessä
SSAB Special Steelsin tavoitteena ovat 1,35
miljoonan tonnin vuotuiset toimitukset 2020
mennessä. Vuonna 2017 määrä oli 1,2 miljoonaa
tonnia ja vuonna 2016 1,0 miljoonaa tonnia. Suurin osa k asvusta tulee päivittämisestä erikoislujiin teräksiin eli markkinakysynnän luomisesta,
kun asiakkaat saadaan siirtymään standarditeräksistä erikoislujiin teräksiin tai erikoislujista

teräksistä vieläkin lujempiin. Jotta tässä onnistuttaisiin, SSAB keskittyy tuote- ja sovelluskehitykseen, varastomyynnin mahdollisuuksien lisäämiseen, myyntimahdollisuuksien kasvattamiseen
kehittyvillä markkinoilla sekä brändiohjelmien
jatkuvaan kehittämiseen.

AUTOTEOLLISUUDEN
PREMIUM-TERÄKSET
Tavoitteena vuosittain 750 tuhatta tonnia
vuoteen 2020 mennessä
SSAB toimittaa maailman johtaville auto
valmistajille erikoislujia teräksiä. Rakenteiden
keventäminen, päästörajoitukset, turvallisuus
standardit ja sähköistäminen parantavat erikois
lujien terästen käytön kasvunäkymiä auto
teollisuudessa. SSAB on yhdessä asiakkaidensa
kanssa havainnut, että kasvaminen tällä segmentillä kannattaa. Sen vuoksi SSAB:n tavoitteena ovat 750 tuhannen tonnin vuotuiset toimitukset vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2017
autoteollisuuden premium-tuotteiden toimitukset olivat 537 tuhatta tonnia.

”Vuosien varrella SSAB on osoittanut kykynsä kasvaa
erikoislujien ja premium-terästen markkinoilla keskimääräistä
nopeammin. Tämä näkyy vuoden 2020 kasvutavoitteissa.
Samalla, kun jatkamme keskittymistä jatkuvaan parantamiseen, meidän pitäisi pystyä myös vahvistamaan johtavaa
asemaamme alalla.”
VIKTOR STRÖMBERG | SSAB, HEAD OF STRATEGY AND BUSINESS DEVELOPMENT
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JOHTAJUUS
LISÄARVOPALVELUISSA
Lisäarvopalvelut ovat tärkeä alue SSAB:n pitkän
aikavälin kehitykselle, sillä monet asiakkaat
keskittyvät ydinliiketoimintaansa ja haluavat
tuotteitaan täydentäviä palveluita. Lisäarvopalvelut tuovat oman lisänsä edellä kuvattuihin
strategisiin tavoitteisiin sekä tukevat ja edistävät SSAB:n toimintoja sen kotimarkkinoilla
samoin kuin erikoislujiin teräksiin liittyviä tavoitteita. Lisäksi voimme erottautua niiden avulla
kilpailijoistamme.

PALVELUT
Uuden painopistealueen kehittäminen
SSAB:n liiketoimintaan
SSAB Services -liiketoimintayksikkö myy,
rakentaa ja kehittää Hardox Wearparts
-konseptia. Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 360 jäsenyritystä (vuoden 2017 lopussa). Nämä keskukset t arjoavat
varaosia ja palveluja kaivos-, kierrätys-, louhos-,
sementti- ja maatalousalojen loppuasiakkaille.
SSAB:n tavoitteena on vähintään 500 jäsen
yrityksen verkosto vuoden 2020 loppuun
mennessä.

SSAB Services -liiketoimintayksikköön kuuluu
myös SSAB Shape -liiketoiminta, joka tarjoaa
teräksenkäsittelypalveluja OEM-valmistajille ja
näiden alihankkijoille. SSAB jatkaa asiakkaille
tarjottavien Shape-teräksenkäsittelypalveluiden
kasvattamista. Monesti palveluita tarjotaan
kehittyvillä markkinoilla, joilla erikoislujien terästen käsittelymahdollisuudet ovat vähäisemmät.

JAKELU
Pienten ja keskisuurten asiakkaiden
palveleminen lyhyillä läpimenoajoilla
SSAB aikoo kasvattaa jakelupalveluliike
toimintaansa valituilla markkinoilla. Toisin kuin
monet kilpailijansa, SSAB käyttää omaa, maailmanlaajuista varastoverkostoaan ja pystyy tarjoamaan loppuasiakkaille lyhyet läpimenoajat.
SSAB kasvattaa varastotoimitusten osuutta pyrkien näin lisäämään asiakkaille suuntautuvien
terästoimitusten arvoa.
SSAB:n täysin omistama, Pohjoismaiden johtava
teräksenjakeluyhtiö Tibnor laajentaa läsnäoloaan
kaikissa Pohjoismaissa sekä kasvattaa moni
metallitarjoamaansa ja toimii suunnannäyttäjänä
alan digitalisaatiossa.

”SSAB Services kehittää tuotteita ja palveluita, jotka edistävät kehittyneiden erikoislujien terästen käyttöä. Ehdotamme myös uusia tapoja työskennellä kanssamme. Siten SSAB
pystyy ratkaisemaan asiakkaiden haasteet ja tulemaan osaksi
heidän toimitusketjuaan.”
GREGOIRE PARENTY | HEAD OF SSAB SERVICES
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JOUSTAVIMMAT
TOIMINNOT
Jotta SSAB suoriutuisi kilpailijoitaan paremmin ja
saavuttaisi alan johtavan kannattavuuden lähivuosina, se keskittyy edelleen tehokkuuteen,
joustaviin toimintoihin, ja globaalin tuotanto
järjestelmän käyttöön.
SSAB on lanseerannut uuden, vuosittaiset tavoitteet sisältävän jatkuvan parantamisen ohjelman.
Ohjelma perustuu SSAB One -filosofiaan ja sen
avulla parannetaan tuottavuutta osallistamalla
siihen kaikki työntekijät. Lisäksi jatkuva parantaminen auttaa turvaamaan SSAB:n johtavan
kustannusaseman kotimarkkinoillaan.
SSAB:llä on joustava tuotantoverkosto ja useita tehtaita, jotka pystyvät tuottamaan erikois
lujia teräksiä. Jatkuva parantaminen lisää tuottavuutta ja sallii tuotantovolyymien kasvattamisen
olemassa olevissa tehtaissa. Tällä tavoin SSAB
voi myös kestää paremmin suhdanteiden
heikentymisen.

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

TULOSKESKEINEN
ORGANISAATIO
Saavuttaakseen kunnianhimoiset strategia
tavoitteensa SSAB kehittää edelleen tulos
keskeistä organisaatiota tukeakseen hajautettua
toimintamallia, jolle on leimallista v astuullisuus
ja yrittäjyys. SSAB:lla on kolme painopiste
aluetta tuloskeskeisen organisaation tavoitteen
saavuttamiseksi:
• Tavoitteemme on olla maailman t urvallisin
teräsyhtiö. Saavutamme tavoitteemme
keskittymällä turvallisuuden perusasioihin
ja -tapoihin kaikilla toimipaikoillamme
• Vahvistamme SSAB One -liiketoiminta
filosofiaamme tuottavuuden parantamiseksi jatkuvan parantamisen ja työntekijöiden
sitoutumisen kautta
• Hyödynnämme monimuotoisuutta ja jatkamme johtamis- ja suorituskykykulttuurimme
vahvistamista vuorovaikutteisella strategialla ja tavoitteiden asettamisella kaikilla liike
toiminnan tasoilla

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

ENSILUOKKAINEN
ASIAKASKOKEMUS
Osa SSAB:n strategiaa on mennä muita pidemmälle ja tarjota asiakkaille ensiluokkainen
asiakaskokemus.
SSAB pyrkii saavuttamaan korkeimmat
standardit ”perusasioissa” suojatakseen
asemansa ensisijaisena toimittajana. Tätä mitataan asiakaskyselyissä. Tähän sisältyvät esi
merkiksi vuorovaikutteiset myyntiprosessit,
tasaisen korkea tuotteiden laatu, toimitusten
oikea-aikaisuus ja tiedon saatavuus.
Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo
jatkossakin investoida tekniseen tukeen sekä
yhteisiin innovaatioprojekteihin, joilla asiakkaita autetaan saamaan kaikki hyöty irti SSAB:n
erikoislujista teräksistä. Yhdessä johtavien tuote
merkkien ja asiakkaille suunnattujen brändi
ohjelmien, kuten ”Hardox In My Body”- ja ”My
Inner Strenx” -ohjelmien, kautta SSAB voi vahvistaa asiakaskumppanuuksia entisestään.

VASTUULLINEN KUMPPANI
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TALOUDELLISET TAVOITTEET

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin
kyvyn tuottaa arvoa osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.
SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan
johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä
mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.

SSAB:llä on kolme taloudellista tavoitetta kolmella eri osa-alueella.
OSA-ALUE

TAVOITE

Kannattavuus

SSAB:n tavoitteena on toimialan paras kannattavuus EBITDAmarginaalilla mitattuna vertailuryhmässämme*. Jaksolla 1–9/2017
SSAB oli 3. paras vertailuryhmässä.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisaste ei normaalisti ylitä 35 %.
Vuoden 2017 lopussa SSAB:n nettovelkaantumisaste oli 22 %.

Osingot

Osingot ovat 30–50 % tuloksesta verojen jälkeen. Hallituksen
ehdotus vuodelle 2017 on 1,00 kruunua osakkeelta, mikä vastaa
45 % tuloksesta verojen jälkeen.

* ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIA

SSAB:n päämääränä on olla yksi maailman parhaista teräs
yrityksistä kestävän kehityksen saralla. Vuonna 2017 SSAB asetti
uusia pitkän aikavälin tavoitteita kestävälle kehitykselle. SSAB:n
pyrkimyksenä on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

SSAB:n kestävän kehityksen tavoitteet jakautuvat kolmeen painopistealueeseen
KESTÄVÄT
TOIMINNOT

FOSSIILIVAPAA 2045
SSAB siirtyy HYBRIT-hankkeen kautta vaiheittain kohti fossiili
vapaata teräksentuotantoa. Tavoitteena on poistaa muut
fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen toimintaan.

Liiketoimintamme johtaminen kestävällä tavalla
parantaa mahdollisuuksiamme saavuttaa hyviä
taloudellisia ja operatiivisia tuloksia.

Kestävät toiminnot
SSAB parantaa jatkuvasti toimintojaan päästöjen vähentämiseksi sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi. SSAB on
sitoutunut ympäristötyöhön, jotta yritys voi
minimoida kaikki toimintansa mahdolliset haitalliset ympäristövaikutukset. Pitkällä aikavälillä
SSAB pyrkii siirtymään HYBRIT-hankkeen kautta
kohti fossiilivapaata teräksentuotantoa. Yrityksen tavoitteena on poistaa myös muut fossiiliset päästöt ja siirtyä täysin fossiilivapaaseen
toimintaan vuoteen 2045 mennessä.

Kestävä tuotevalikoima

KESTÄVÄ
TUOTEVALIKOIMA
SSAB hallitsee riskejä,
huolehtii liiketoiminnan
etiikasta ja materiaalien
vastuullisesta hankinnasta ja pyrkii jatkuvasti
parantamaan turvallisuutta, monimuotoisuutta ja houkuttelevuuttaan
työnantajana.

VASTUULLINEN
KUMPPANI

ASIAKKAIDEN
LOPPUTUOTTEIDEN
KÄYTÖN AIKAISTEN
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN 10
MILJOONAN TONNIN VUOTUINEN
VÄHENNYS 2025
Käyttämällä SSAB:n erikoislujia
teräksiä asiakkaat voivat vähentää lopputuotteiden käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjään SSAB:n
omia suoria hiilidioksidipäästöjä
vastaavan määrän.

SSSAB:n kestävä tuotevalikoima on ulkoinen
arvolupauksemme; se, mitä tarjoamme asiakkaille ja muille sidosryhmille. SSAB:n liiketoiminnan ydin on kehittää ja valmistaa erikoislujia

teräksiä ja nuorrutusteräksiä, jotka ovat vahvempia kuin tavalliset teräslaadut. Niiden avulla asiakkaamme voivat valmistaa kevyempiä ja
kestävämpiä tuotteita, mikä vähentää myös heidän ympäristöjalanjälkeään.
Käyttämällä SSAB:n erikoislujia teräksiä asiakkaat voivat vähentää huomattavasti loppu
tuotteiden käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjään.
SSAB:n tavoitteena on, että asiakkaat voivat
vähentää vuotuisia hiilidioksidipäästöjä 10 miljoonaa tonnia vuoteen 2025 mennessä, mikä
vastaa SSAB:n suoria hiilidioksidipäästöjä.

Vastuullinen kumppani
SSAB noudattaa tiukimpia vastuullisen kumppanuuden standardeja. Yritys huolehtii liike
toiminnan etiikasta ja materiaalien vastuullisesta hankinnasta sekä pyrkii jatkuvasti
parantamaan turvallisuutta, monimuotoisuutta
ja houkuttelevuuttaan työnantajana.
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Vuoden 2020 lopussa SSAB on saavuttanut
seuraavat ympäristö- ja energiatavoitteet*:
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN PYSYVÄ
VÄHENNYS 300 000 TONNILLA

• Vastaa 3,1 % SSAB:n kokonaishiilidioksidi
päästöistä
• Tavoite vastaa noin 100 000 autoa,
jotka kaikki ajavat 15 000 kilometrin matkan
• Toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi keskittyvät pääasiassa malmipohjaiseen
rauta- ja terästuotantoon, sillä se aiheuttaa
90 % S
 SAB:n kokonaishiilidioksidipäästöistä
400 GWH:N PYSYVÄ VÄHENNYS OSTETUN ENERGIAN
MÄÄRÄSSÄ (SÄHKÖ JA POLTTOAINEET)

• Vastaa noin 4,6 % SSAB:n ostetun energian
kokonaismäärästä
• Tavoitetaso vastaa suunnilleen samaa
energiamäärää, jonka 20 000 kotitaloutta kuluttaa yhden vuoden aikana sähköön,
lämpimään veteen ja lämmitykseen
SIVUTUOTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESSÄ PYSYVÄ
50 000 TONNIN PARANNUS

• Vastaa noin 20 % siitä kokonaismateriaali
määrästä, joka toimitetaan tällä hetkellä
kaatopaikoille
• Tavoite vastaa suunnilleen normaalin kokoista jalkapallokenttää, joka on täynnä jäännös
materiaalia viiden metrin korkeuteen

• Tavoite saavutetaan parantamalla materiaalien sisäistä kierrätystä takaisin SSAB:n terästuotantoon ja sivutuotteiden ulkoista myyntiä

SSAB saavuttaa seuraavan sosiaalisen
vastuun tavoitteen:
• Työntekijöiden sitoutumisaste ylittää teollisuusyritysten globaalin vertailuindeksin arvon
(Tätä mitataan joka toinen vuosi, viimeksi
vuonna 2017)

SSAB on saavuttanut vuoden 2019 loppuun
mennessä seuraavan sukupuolten väliseen
tasa-arvoon liittyvän tavoitteen:
• Naisten osuus ylimmän johdon tehtävissä on
30 % vuoden 2019 loppuun mennessä
(vuoden 2015 tasosta, joka oli 23 %)

* Edellä mainittujen tavoitteiden vertailuvuosi on 2014.

”SSAB EcoUpgraded merkitsee asiakkaiden auttamista
valmistamaan kevyempiä ja tehokkaampia tuotteita.
Tämä on suurin teko, minkä SSAB voi tehdä CO2-päästöjen
vähentämiseksi keskipitkällä aikavälillä. Vuoteen 2025
mennessä autamme asiakkaitamme vähentämään
hiilidioksidipäästöjä 10 miljoonalla tonnilla joka vuosi.”
THOMAS HÖRNFELDT | SSAB, VP SUSTAINABILITY AND PUBLIC AFFAIRS
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SSAB koostuu kolmesta teräsdivisioonasta:
SSAB Special Steels, SSAB Europe ja
SSAB Americas sekä
kahdesta tytäryhtiöstä:
Tibnor ja Ruukki Construction.
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SSAB SPECIAL STEELS
PER OLOF STARK (1954)
SSAB SPECIAL STEELS -DIVISIOONAN JOHTAJA

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani
nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

2 800
Työntekijämäärä, noin

16 053
Liikevaihto 2017

1,2

MILJOONAA
RUOTSIN
KRUUNUA

Terästoimitukset vuonna 2017

22 %

SSAB Special Steels
Liikevaihto ja käyttökate

Läheinen
yhteistyö ja
-hankkeet
asiakkaiden
kanssa

Milj. kruunua

Arvostetut
tuotebrändit

%

16 000

16

12 000

12

8 000

8

4 000

4

0

15

16

MILJOONAA
TONNIA

17

Liikevaihto
EBITDA %

0

Kun SSAB Special Steels myy tuotteita, jotka on valmistanut jokin toinen yhtiön
divisioona, tuotot raportoidaan SSAB Special Steels -divisioonassa, ja tiliselvitys suoritetaan divisioonien välillä myytyjen tavaroiden hinnan perusteella.

Osuus SSABkonsernin kokonaisliikevaihdosta

26 %
Osuus SSABkonsernin
käyttökatteesta
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SSAB Special Steels on erikoislujien terästen maailmanlaajuinen
markkinajohtaja. Divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia
ainutlaatuisia teräslaatuja. Hardox on teräsmarkkinoiden tunnetuin
tuotemerkki. Liiketoimintamalli mahdollistaa läheisen yhteistyön
suurten OEM-valmistajien sekä pienten ja keskisuurten asiakkaiden
kanssa. Globaaliin organisaatioon kuuluvat paikalliset varastot,
tekninen asiakastuki sekä suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut. Tämä
pidemmälle viety lähestymistapa auttaa SSAB:tä erottautumaan
monista muista suurista teräsyhtiöistä.
SSAB Special Steels vastaa Q&T-terästen tuotannosta Oxelösundissa (Ruotsi) sekä Mobilessa
(Yhdysvallat), Raahessa (Suomi) ja Borlängessä
(Ruotsi) valmistettujen Q&T- ja AHSS-teräs
tuotteiden myynnistä. Yhteensä SSAB:llä on
maailmanlaajuisesti yhdeksän tuotantolinjaa,
jotka pystyvät valmistamaan erikoislujia teräksiä.
Se tarjoaa joustavuutta ja kykyä lisätä volyymejä.

VAHVUUDET
SSAB Special Steels on kulutus-, rakenne-,
suojaus- ja työkaluterästen johtava
kehittäjä ja valmistaja.
• Laajin tuotevalikoima maailmassa
• Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit asiakkaiden kanssa kehityksen nopeuttamiseksi ja
kilpailukyvyn lisäämiseksi
• Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
• Pitkäaikaiset asiakassuhteet

• Kilpailukykyiset läpimenoajat ja palvelu
globaalisti
• Noin 80 omaa varastoa,
jotka palvelevat yli 130 maata
• Ainutlaatuinen yhdistelmä asiantuntemusta
terästen, suunnittelun ja sovellusten
kehittämisestä

STRATEGIA
SSAB Special Steels tähtää kulutus-, r akenne-,
suojaus- ja työkaluterästen sekä lisäarvo
palveluiden globaaliksi johtajaksi.

Strategiset painopisteet
• Työturvallisuuteen panostaminen
kaikkialla divisioonassa
• Johtavan aseman säilyttäminen lujissa
teräksissä ainutlaatuisella tuote- ja
palveluvalikoimalla

”X-Days-koulutuspäivät ovat yksi tapa lisätä omaa tietämystämme asiakassegmenteistämme ja teräksen käyttökohteista.
Koulutus ja tiedonjako antavat myyntihenkilöstölle ja tekniselle tukihenkilöstölle tarvittavaa osaamista, jonka avulla he voivat
paremmin kuvata erikoislujiin teräksiin siirtymisen taloudellisia
etuja asiakkaalle. Tavoitamme uusia asiakkaita ja loppukäyttäjiä
aiempaa tehokkaammin. Tämä on tapamme luoda markkinoita.”
PER ELFGREN | SSAB SPECIAL STEELS, HEAD OF MARKET DEVELOPMENT
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• Hardox Wearparts ja SSAB Shape
-liiketoimintojen kasvattaminen
• Läheinen yhteistyö nykyisten ja potentiaalisten
asiakkaiden kanssa erikoislujien terästen hyödyntämisen parantamiseksi ja kehittämiseksi
• Kasvun nopeuttaminen lisäämällä läsnäoloa
uusilla segmenteillä ja markkinoilla
• Erikoislujien tankojen ja putkien liiketoiminnan
kasvattaminen

LIIKETOIMINNAT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

pidemmän käyttöiän ja siten tekevät tuotteista ja
niiden käytöstä kestävän kehityksen mukaisia.
SSAB Special Steels -divisioonalla on yksi markkinoiden laajimmista tuote- ja palveluvalikoimista
sekä syvällinen ymmärrys teräksen ominaisuuksista ja toiminnasta. Läheinen yhteys loppu
käyttäjien kanssa sallii SSAB Special Steelsin
työskennellä yhdessä laitevalmistajien kanssa
lisäarvon luomiseksi uusia tuotteita kehittämällä.

ASIAKKAAT JA LOPPUKÄYTTÄJÄT
SSAB Special Steelsin asiakassegmentteihin
kuuluvat sekä loppukäyttäjät että koneiden ja
laitteiden valmistajat esimerkiksi materiaalin
käsittelyn, raskaan liikenteen ja nostolaitteistojen
sektoreilta. Yhteinen tavoite on valmistaa kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä tuotteita, jotka
luovat lisäarvoa tarjoamalla parempaa laatua tai

Esimerkkejä erikoisterästen
loppukäyttökohteista
ERIKOISLUJAT RAKENNETERÄKSET

• Ajoneuvonosturien puomit, ohjaamot
ja tukijalat
• Tavaranosturit
• Henkilönostimet

”Olemme analysoineet erikoisterästen markkinat sekä
erikoisteräksiin siirtymisen potentiaalin käyttämällä
ns. Battlefield-mallia. Tämä on auttanut uusien
kasvumahdollisuuksien löytämisessä. Olemme esimerkiksi
pystyneet kompensoimaan Korean kippilavamarkkinoiden
tilapäisesti heikon kysynnän kehittämällä liiketoimintaa
uusien asiakkaiden kanssa nostolaitesegmentillä. Jatkamme
kasvuamme ja suoriudumme kilpailijoitamme paremmin.”
KJELL BÄCKMAN | SSAB SPECIAL STEELS, VP, HEAD OF SALES

GRI REPORT
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• Perävaunujen ja kuorma-autojen rakenteet
• Maatalouslaitteet
• Öljynporauslautat (valikoidut osat,
kuten lautat)
KULUTUSTERÄKSET

•
•
•
•
•
•

Kippiautot ja -lavat
Kauhat
Kontit
Kaivoslaitteet kuten murskaimet
Kierrätyslaitteet
Kuluvat osat monissa segmenteissä
ja sovelluksissa

SUOJAUSTERÄKSET

• Ihmisten ja arvotavaroiden turvalliseen
kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot ja alukset
• Suojaavat rakennukset
TYÖKALUTERÄKSET

• Muotit
• Työkalunpitimet
• Akselit
PÄÄASIAKASSEGMENTIT JA SOVELLUKSET

• Raskas kuljetuskalusto: rungot ja lavat
• Rakennuskoneet:
kippiautot, lastaajat ja nosturit
• Materiaalinkäsittely:
murskaimet, kauhat ja kuljetus
• Maatalous- ja metsäkoneet:
nosturit, kourat ja maanmuokkauslaitteet
• Konepajat varaosien valmistamiseen

VASTUULLINEN KUMPPANI
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TUOTTEET JA PALVELUT
SSAB Special Steels on vastuussa kaikista SSAB:n nuorrutusteräksistä (Q&T) ja pitkälle
kehitetyistä kuumavalssatuista erikoislujista
teräksistä (AHSS), joiden myötölujuus on vähintään 690 MPa. Nämä teräkset voidaan luokitella
edelleen erikoislujiin rakenneteräksiin, kulutus
teräksiin, suojausteräksiin ja työkaluteräksiin.

Tuotemerkit ja tuotteet
• HARDOX on johtava globaali kulutusteräs, joka
takaa maksimaalisen hyötykuorman ja pidemmän käyttöiän. Hardox on ainutlaatuinen
yhdistelmä kovuutta ja kestävyyttä sekä työstettävyyttä, joka mahdollistaa kestävämmät
rakenteet, paremman tehokkuuden ja pidemmän käyttöiän
• STRENX tarjoaa markkinoiden laajimman erikoislujien terästen tuotevalikoiman. Koska se
on luja ja sillä on hyvä iskunkestävyys ja hyvät
muovattavuusominaisuudet, sen avulla voidaan valmistaa vahvempia, kevyempiä rakenteita, joilla on parempi hyötykuorma
• RAEX on jakelijabrändi – markkinoiden perustarpeisiin suunniteltu kulutusteräs
• TOOLOX on valmiiksi karkaistu työkaluteräs,
jota on saatavilla nuorrutusteräslevyinä tai
pyöröteräksenä
• ARMOX ja RAMOR ovat suojausteräksiä, jotka
on suunniteltu suojelemaan niin elämää kuin
omaisuuttakin
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Palvelut

MARKKINAT JA KYSYNTÄ

SSAB Services -liiketoimintayksikkö keskittyy
toimittamaan palveluita raskaiden kuljetus
koneiden valmistajille sekä jälkimarkkinoille.
SSAB Services on osa SSAB Special Steels
-divisioonaa, ja se kehittää Hardox Wearparts
-verkostoa sekä helpottaa erikoislujien
terästen käyttöä markkinoimalla
SSAB Shape -konseptia.

Usean vuoden hankalan markkinatilanteen
jälkeen useimmilla SSAB Special Steels
-divisioonan keskeisillä asiakassegmenteillä
tilanne on vähitellen parantunut vuoden 2017
aikana, mukaan lukien rakentaminen, nosto
laitteet ja kaivosteollisuus.

HARDOX WEARPARTS tarjoaa kulutusosia
ja oikea-aikaisia korjauspalveluita loppu
käyttäjille. Se koostuu maailmanlaajuisesta
verkostosta, johon kuuluu noin 360 yritystä yli 80m
 aassa. SSAB on osakkaana 16
keskuksessa. Hardox Wearparts tarjoaa
varaosia ja neuvoja p
 aikallisilla jälkimarkkinoilla
esimerkiksi kaivosteollisuus-, louhinta-, infrastruktuuri-, rakennus-, teräs-, maatalous- ja
kierrätyssegmenteille.
SSAB SHAPE yhdistää SSAB:n omien teräs
palvelukeskusten ja maailmanlaajuisen esi
käsittelyverkoston kautta tarjotut teräs
tuotteiden suunnittelu- ja esikäsittelypalvelut
omien Shape-keskusten ja itsenäisen, maailmanlaajuisen levyprosessointitoimittajien verkoston kanssa. Näin loppukäyttäjien on helpompi käyttää AHSS-teräksiä ja hyödyntää
tuotteiden suorituskyky kokonaan.

GRI REPORT

Asiakkaiden tarve entistä kevyempiin ja pitkäikäisempiin tuotteisiin lisää lujien ja kulutusta kestävien terästen käyttöä. SSAB:n teräkset
tarjoavat mahdollisuuden rakentaa kevyempiä, kestävämpiä tuotteita tavalla, joka vähentää osien kulumista ja vähentää polttoainekuluja, parantaa nostokykyä ja mahdollistaa
suuremmat hyötykuormat. Erikoislujia teräksiä ja
kulutusteräksiä käytetään yhä enemmän kaikilla
markkinoilla tavallisten terästen sijasta, vaikkakin
markkinapeitto kehittyvillä markkinoilla on selvästi alhaisempi. Penetraatioasteen lisäämiseksi
asiakkaiden sovellusten päivittämistä erikoislujiin
teräksiin tuetaan teknisellä tuella, jota tarjotaan
kaikilla markkinoilla.

Markkina-alueet ja -asema
SSAB SPECIAL STEELS

• Edustettuna useimmilla globaalien markkinoiden alueilla. Markkinaosuudet vaihtelevat suuresti tuotteista ja alueista riippuen. Divisioonalla on suurin markkinaosuus
nuorrutusteräksissä

FINANCIAL REPORTS 2017
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• Vahva markkina-asema pääasiakas
segmenteillä, kuten rakennuskonealalla,
raskaassa liikenteessä ja jälkimarkkina
liiketoiminnassa
• Keskittyminen erikoislujien terästen kokonaismarkkinoiden kasvuun tekemällä jatkuvasti
työtä materiaalipäivitysten saralla
• Euroopan osuus on noin 50 % myynnistä ja
Pohjois-Amerikan lähes 20 %
• Latinalainen Amerikka, Afrikka ja Aasia tärkeitä
alueita tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen

KILPAILIJAT
Kansainväliset teräsvalmistajat, kuten Dillinger
Hütte, NLMK Clabecq, Voestalpine, ArcelorMittal,
ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, JFE ja Nucor.

VASTUULLINEN KUMPPANI

VUOSI 2017 LYHYESTI
• Hardox 500 Tuf -kulutuslevyn 
lanseeraus. Uuden sukupolven
Hardox-kulutuslevy, jossa yhdistyvät lujuus, kovuus ja sitkeys samassa
tuotteessa – vaativiin olosuhteisiin
esimerkiksi maansiirtolavoihin
• 95 uutta jäsentä Hardox Wearparts
-verkostossa
• Oxelösundissa ensimmäiset
konkreettiset askelet siirtymisessä masuunipohjaisesta teräksen
tuotannosta valokaariuunien käyttöön
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SSAB EUROPE
OLAVI HUHTALA (1962)
SSAB EUROPE -DIVISIOONAN JOHTAJA

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-,
kvarttolevy- ja putkituotteiden valmistaja

6 800
Työntekijämäärä, noin

Kasvu
autoteollisuus
segmentissä
ja muissa
premium
tuotteissa

31 048
Liikevaihto 2017

Markkina
johtaja
Pohjois
maissa

3,7

MILJOONAA
RUOTSIN
KRUUNUA

Terästoimitukset vuonna 2017

42 %

SSAB Europe
Liikevaihto ja käyttökate
Milj. kruunua

%

32 000

16

24 000

12

16 000

8

8 000

4

0

15

16

MILJOONAA
TONNIA

17

0

Liikevaihto

Osuus SSAB-
konsernin kokonaisliikevaihdosta

EBITDA %

56 %
Osuus SSABkonsernin
käyttökatteesta
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SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putki
tuotteiden valmistaja. SSAB Europe -divisioonan teräspalvelu
keskukset räätälöivät tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Erikoislujien terästen valmistukseen ja käyttöön liittyvän korkea
laatuisen osaamisensa ansiosta SSAB Europe luo mahdollisuuden
asiakaskohtaiseen räätälöintiin ja palveluun. Tämä osaaminen
mahdollistaa SSAB Europelle kilpailuedun, jolla erottua edukseen
muista teräksen valmistajista.
SSAB Europe panostaa k otimarkkinoihinsa
Pohjoismaissa sekä valikoituihin kasvu
alueisiin, kuten globaalille autoteollisuudelle
suunnattuihin erikoislujiin teräksiin.
SSAB Europe -divisioonan päätuotanto
laitokset sijaitsevat Raahessa ja Hämeen
linnassa ( Suomi) sekä Luulajassa ja Borlängessä
(Ruotsi). Tuotanto perustuu masuuniprosessiin.
SSAB Europen terästehtaiden vuotuinen
tuotantokapasiteetti on 4,9 miljoonaa tonnia.
Muut tuotantolaitokset ovat maalipinnoituslinjat Finspångissa (Ruotsi) ja Kankaanpäässä (Suomi). Divisioonalla on myös putki- ja
profiilituotantoa Hämeenlinnassa, Lappohjassa,
Oulaisissa, Pulkkilassa ja Toijalassa (Suomi) sekä
teräspalvelukeskukset Alankomaissa, N
 orjassa,
Italiassa, Venäjällä, Puolassa, Ruotsissa ja
Iso-Britanniassa.

VAHVUUDET
• Markkinajohtaja Pohjoismaissa
• Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ensi
luokkaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
• Laaja tuotevalikoima täynnä ensiluokkaisia
premium-teräksiä ja vahvoja tuotemerkkejä
• Vahva, kasvava asiakaskunta Euroopassa
• Vahva teknologia- ja materiaaliasiantuntemus
• Joustava tuotantokapasiteetti
• Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt terästuotteet
• Vahva kumppanuus- ja jakeluverkosto

STRATEGIA
Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe
-divisioonan strategian ytimessä, ja t avoitteena
on kehittää markkinaosuutta edelleen säilyttämällä asema luotettavimpana ja halutuimpana
toimittajana laajalla tuotevalikoimalla.

”Uusi ja vahvempi autojen turvakomponentteihin tarkoitettu muottikarkaistu teräs, Docol PHS 2000, on yksi monista
tuotteista, joiden avulla pyrimme saavuttamaan strategisen
tavoitteemme: 750 tuhatta tonnia premium-tuotteita autoteollisuuteen vuositasolla 2020 mennessä. Vuonna 2016
toimitukset olivat noin 442 ja 2017 noin 537 tuhatta tonnia.”
MARITA HANE | SSAB EUROPE, BRAND MANAGER DOCOL

SSAB 2017
JOHDANTO

LIIKETOIMINTAKATSAUS
MARKKINAYMPÄRISTÖ

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

STRATEGIA

LIIKETOIMINNAT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

Muita tärkeitä strategisia painopistealueita
ovat globaalille autoteollisuudelle suunnatun
AHSS-teräsliiketoiminnan kasvattaminen edelleen, keskittyminen tiettyihin sovellusalueisiin
sekä erikoistuneiden terästuotteiden osuuden
kasvattaminen useilla eri segmenteillä. SSAB
Europe pyrkii parantamaan tuotevalikoimaansa ja
nostamaan premium-tuotteiden osuuden 40 %:iin
vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2016 osuus oli
30 % ja vuonna 2017 32 %.

järjestelmän sekä johtanut tuotantokapasiteetin
parempaan hyödyntämiseen ja optimoituun tuotevalikoimaan. Jatkuva tehokkuuden ja tuottavuuden kehittäminen on tärkeä osa SSAB Europen
strategiaa.

Muille kuin autoteollisuudelle tarkoitettujen premium-tuotteiden myynnin edistämiseksi on tärkeää kehittää yhteistyötä loppukäyttäjien suuntaan ja hyödyntää eri jakelukanavia ja verkostoja,
esim. Laser Distribution Partner –verkostoa.

Strategiset painopisteet

SSAB:n ja Rautaruukin yhdistyminen on luonut
kilpailukykyisemmän ja joustavamman tuotanto-

Painopisteenämme on asiakkaille lisäarvoa
tuottavien tuotteiden tarjoaminen kaikilla markkinoilla ja valikoiva kasvu standardituotteiden
myynnin sijasta.

• Turvallinen työympäristö kaikkialla
divisioonassa
• Markkinajohtajuuden turvaaminen Pohjoismaissa
• Nostaa tuotevalikoiman premium-tuotteiden
osuus 40 %:iin vuoteen 2020 mennessä
• Kasvattaa autoteollisuudelle suunnattujen
AHSS-terästen myyntiä

”Meillä on laaja premium-tuotteiden valikoima, ja
osaamme tehdä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, niin
että voimme vastata heidän erityisiin tarpeisiinsa. Sen
ansiosta voimme asettaa kunnianhimoisen tavoitteen;
SSAB Europen premium-tuotteiden osuus kasvatetaan
40 %:iin myynnistä vuoteen 2020 mennessä.”
MARK JEFFREY | SSAB EUROPE, HEAD OF SALES WESTERN EUROPE

GRI REPORT
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• Tehokkuuden ja tuottavuuden jatkuva
parantaminen yhdessä laadun ja toimitus
täsmällisyyden kanssa

ASIAKKAAT JA LOPPUKÄYTTÄJÄT
Laajan tuotevalikoimansa ansiosta SSAB Europe
pystyy palvelemaan asiakkaita monilla segmenteillä ja monilla eri sovelluksilla.
SSAB Europe myy tuotteita sekä suoraan loppu
käyttäjille että palvelukeskuksille ja tukku
kauppiaille. Osa Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden tuotteista toimitetaan Tibnorin kautta.

SSAB Europen pääasiakassegmentit
•
•
•
•
•
•
•
•

Rakentaminen ja infrastruktuuri
Autoteollisuus
Teollisuussovellukset
Raskas kuljetuskalusto
Energia
Rakennuskoneet
Teräspalvelukeskukset
Merenkulku ja offshore

SSAB Europe toimittaa eri teräslaatuja m
 erkittäville OEM-valmistajille (Original
Equipment Manufacturers, laitteiden alkuperäis
valmistaja) raskaiden ja hyötyajoneuvojen alalla. Nämä valmistajat tavoittelevat henkilö
autojen valmistajien tapaan keveyden ja

VASTUULLINEN KUMPPANI
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taloudellisemman polttoaineenkulutuksen etuja.
Divisioona myy tuotteitaan myös tärkeimmille
maatalouslaitteiden valmistajille. Kvarttolevyjä
käytetään paljon Pohjoismaiden markkinoilla ja
energiasektorilla Euroopassa, kun taas maali
pinnoitettuja materiaaleja käyttävät ensisijaisesti
teräskattojen ja sadevesijärjestelmien valmistajat erityisesti Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan
markkinoilla.

TUOTTEET JA PALVELUT
SSAB Europella on laaja tuotevalikoima kansain
välisesti tunnettuja tuotemerkkejä. Kuuma
valssattuja tuotteita on 690 MPa:n myötö
lujuuteen asti. (Tämän lujuustason ja sen ylittävät
kuumavalssatut tuotteet kuuluvat SSAB Special
Steels -divisioonan tuotevalikoimaan.) Kylmävalssattuja ja sinkittyjä tuotteita on saatavana
murtolujuuksissa 200–1 700 MPa. SSAB Europen
tuotevalikoimassa on myös räätälöityjä tuotteita pehmeästä syvävetoteräksestä auto
teollisuudessa käytettäviin ultralujiin teräksiin.
Lisäksi SSAB Europe voi tarjota johtavia maalipinnoitettuja tuotteita erityistarpeisiin, kun tarjolla on useita eri pinnoitusjärjestelmiä ja monenlaisia erityistarkoituksiin kehitettyjä teräksiä.
Premium-tuotteiden valikoimassa on tietyn
tuotemerkin alla myytäviä tuotteita, jotka tar
joavat lisäarvoa asiakkaille, kuten tiukempia tole-

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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ransseja, parempia m
 ateriaaliominaisuuksia ja
puhtaampaa koostumusta – esimerkiksi GreenCoat-tuotteet, Docol-teräkset autoteollisuudelle ja SSAB Laser. Kaikki nämä tuotteet ovat
standardituotteita suorituskykyisempiä, minkä
vuoksi niiden käyttöarvo on korkeampi. Lisäksi SSAB Europen premium-tuotteet vastaavat standardituotteita paremmin kestävän
kehityksen vaatimuksiin.

SSAB Europen tuotemerkit
•
•
•
•
•
•
•

Docol®
GreenCoat®
SSAB Boron
SSAB Domex®
SSAB Form
SSAB Laser®
SSAB Weathering

Tuotevalikoimaan kuuluvat:
• Kuumavalssatut levytuotteet
• Kuumavalssatut nauhatuotteet
• Kylmävalssatut nauhatuotteet
• Metallipinnoitetut nauhatuotteet
• Maalipinnoitetut nauhatuotteet
• Putket ja profiilit
• Infratuotteet

CORPORATE GOVERNANCE REPORT
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SSAB Europen rakenne mahdollistaa hyvän
saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja kehittyneet
logistiset palvelut, joiden myötä voidaan tarjota hyvä toimitustäsmällisyys sekä toimia erittäin
joustavasti asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi
erityisesti Pohjoismaissa. SSAB Europen palvelu
tarjontaan kuuluu myös teknistä tukea ja neuvontaa, koulutusta ja muita palveluja.

YLEISET MARKKINAOLOSUHTEET
JA KYSYNTÄ
Euroopan terästeollisuus on viime vuosina elpynyt
yleisen talouskehityksen mukana, mikä on johtanut teräksen lisääntyneeseen kysyntään tärkeillä
segmenteillä, kuten raskaissa kuljetuskalustoissa,
rakentamisessa, rakennuskoneissa ja laivanrakennuksessa. EU:n toimenpiteet, jotka takaavat reilun
kilpailun, ovat myös osaltaan edesauttaneet tilanteen paranemista. Kapasiteettia on Euroopassa
yhä liikaa, mutta käynnissä olevan konsolidoinnin
myötä ylikapasiteetti voi vähetä.
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houkuttelevaa kasvupotentiaalia. Erityisesti kehitys globaalilla autoteollisuussegmentillä, esimerkiksi K
 iinassa, Intiassa ja Meksikossa, tarjoaa kiinnostavaa kasvupotentiaalia.

MARKKINA-ALUEET JA -ASEMA
• Pohjoismaissa SSAB Europe on markkina
johtaja, jolla on kattava korkealaatuisten
terästuotteiden valikoima
• SSAB Europella on johtava asema tietyissä
globaalin autoteollisuuden AHSS-teräs
sovelluksissa
• Maalipinnoitetuissa tuotteissa SSAB E
 uropella
on johtavat tuotteet ja vahva tuotemerkki
GreenCoat
• SSAB Europella on laaja korkealaatuisten
putkituotteiden valikoima
• Pohjoismaat muodostavat noin 50 % myynnistä, muu Eurooppa 40 % ja muu maailma
noin 10 %

KILPAILIJAT
Euroopan talous on yleisesti ottaen vahva, ja tulevina vuosina teräksen kokonaiskysynnän v oidaan
odottaa kasvavan. Maantieteellisillä alueilla ja
segmenteillä on SSAB Europen tuotteiden ja palvelujen kannalta selviä eroja ja joillakin alueilla

SSAB Europen pääkilpailijat ovat ArcelorMittal,
Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel
Europe, US Steel ja Voestalpine.

VASTUULLINEN KUMPPANI

VUOSI 2017 LYHYESTI
Markkina-olosuhteet olivat suotuisat
vuonna 2017 ja myyntihinnat paranivat.
SSAB Europe on toiminut täydellä kapasiteetilla, ja divisioona on edennyt kohti
monipuolisempaa tuotevalikoimaa.
• Autoteollisuusstrategia on osoittautunut menestyksekkääksi ja luonut
premium-tuotteiden kasvua
• Monipuolinen toimitusketjustrategia,
jonka tavoitteena on lisätä loppu
käyttäjien osuutta asiakkaista, on
toiminut hyvin
• Markkinaosuus Pohjoismaissa on yli
40 %, ja putkiliiketoiminta on kasvanut
menestyksekkäästi
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SSAB AMERICAS
CHARLES SCHMITT (1959)
SSAB AMERICAS -DIVISIOONAN JOHTAJA

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten
kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

1 200
Työntekijämäärä, noin

12 727
Liikevaihto 2017

2,0

MILJOONAA
RUOTSIN
KRUUNUA

Terästoimitukset vuonna 2017

17 %

SSAB Americas
Liikevaihto ja käyttökate

Vahva asema –
toimialan
johtava laatu ja
kustannusasema

Lähes
100-
prosenttisesti
kierrätys
pohjainen
tuotanto

Milj. kruunua

SSAB main production sites
SSAB production sites
Sales coverage

%
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TONNIA

16
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EBITDA %
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SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen
tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannus
tehokkuudestaan ja laadustaan.
Divisioonan uudenaikaiset terästehtaat
sijaitsevat Alabaman Mobilessa sekä Iowan Mont
pelierissä. Niiden yhteinen vuotuinen tuotanto
kapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Molempien
tehtaiden tuotannossa k äytetään kierrätysteräspohjaista valokaariuunimenetelmää. Tehtaiden sijainti on s trategisesti erinomainen, sillä ne
palvelevat Pohjois-Amerikan teollisuuden ydin
aluetta. Logistista etua tuo pääsy strategisesti
tärkeille e
 teläisille satamille, rannikkojen välisille
vesireiteille ja p
 äärautateille.

VAHVUUDET
• Tuotannon laaja maantieteellinen kattavuus
Pohjois-Amerikassa – toimialan johtava laatu
ja kustannusasema
• Kaksi nykyaikaista teräksentuotanto
laitosta, joissa hyödynnetään valokaari
uuneja (EAF), jotka käyttävät raaka-aineenaan
kierrätysterästä
• Läheinen kumppanuus asiakkaiden kanssa
yksilöllisten tuotteiden ja ratkaisujen
kehittämiseksi
• Vahvasti sitoutunut ympäristöasioihin,
mikä näkyy esimerkiksi lukuisissa kierrätys
hankkeissa

STRATEGIA
SSAB Americas -divisioonan päämääränä on
säilyttää johtava asema levytuotteiden markkinoilla ja nostaa markkinaosuus 30 %:iin pysyvästi. Kapasiteettia lisätään asteittain poistamalla
pullonkauloja nykyisiltä tuotantolaitoksilta, jotta
markkinoiden kasvu voidaan hyödyntää. Investointipäätösten perustana ovat pitkän t ähtäimen
kysyntä- ja tarjontatilanteesta t ehtävät arviot
sekä kyky suojata mataliin k ustannuksiin perustuvaa liiketoimintamallia.
• Keskittyminen turvallisuuteen koko
divisioonassa
• Alan paras asiakaspalvelu ja alan parhaat
sähköisen kaupankäynnin palvelut
• Kustannusjohtajan asema, jota ylläpidetään
sitoutumalla jatkuvaan parantamiseen

ASIAKKAAT JA LOPPUKÄYTTÄJÄT
SSAB Americas valmistaa useita erilaisia terästuotteita, mukaan lukien kuumavalssattuja
lujia teräksiä (AHSS), joita käytetään monilla teollisuuden aloilla. SSAB Americas myy
tuotteita sekä suoraan loppukäyttäjille että
teräspalvelukeskuksille.

”SSAB Americas tarjoaa Pohjois-Amerikan levymarkkinoiden
parasta laatua, palvelua ja toimitustarkkuutta. Olemme
monien tärkeiden ja omalla alallaan johtoasemassa toimivien
loppukäyttäjäasiakkaiden ensisijainen levytuotteiden
toimittaja. Markkinatilanne jatkaa paranemistaan useimmilla
tärkeillä loppukäyttäjäsegmenteillämme, kuten tuuli
voimaloissa, sähkönsiirtomastoissa, öljy- ja kaasualalla
sekä raskaissa kaivos- ja rakennuskoneissa.”
JEFF MOSKALUK | SSAB AMERICAS, SVP, CHIEF COMMERCIAL OFFICER
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Pääasiakassegmentit:
• Energia: kaasu, öljy, offshore-rakenteet,
sähkönsiirto, tuulivoimalat ja petrokemian s äiliöt
• Raskas kuljetuskalusto: rautatieliikenne, laivaja meriteollisuus, maa- ja metsätalous sekä
kalastus
• Rakentaminen: nostolaitteet, maansiirtokoneet
ja rakennuslaitteet
• Infrastruktuuri: veden siirto, varastointisäiliöt
ja sillat
• Kaivosteollisuus: maansiirtokoneet ja -laitteet
• Teräspalvelukeskukset: kvarttolevyt ja -kelat

VASTUULLINEN KUMPPANI
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VUOSI 2017 LYHYESTI
• Voitti vuonna 2017 Steel Excellence
-palkinnon ympäristövastuun
kategoriassa
• SSAB Alabama saavutti
ennätykselliset Q&T-levytuotteiden
tuotanto- ja toimitusvolyymit
• Sai parhaille toimittajille jaettavan
palkinnon monilta tärkeiltä asiakkailta,
kuten Caterpillarilta ja John Deereltä

TUOTTEET
• Kvarttolevyt
-- Kvarttolevykelat
-- Lämpökäsitellyt kvarttolevyt
-- Normalisoidut levyt
• Muut tuotteet
-- Kuumavalssatut kelat
-- Kylmävalssatut kelat
-- Metallipinnoitetut tuotteet
-- Esimaalatut tuotteet
Iowassa SSAB:llä on terästehtaan yhteydessä huippuluokan nykyaikainen tutkimus- ja kehitysyksikkö,
jossa sijaitsevat maailman kehittyneimpiin kuuluvat
testaus-, simulointi- ja metallografialaitteet.
Alabamassa SSAB:lla on moderni, vuonna 2001
perustettu terästehdas. Tehtaalla on kaksi

nuorrutuslinjaa, joiden yhteenlaskettu tuotanto
kapasiteetti on yli 300 000 tonnia v uodessa.
Näiden tuotteiden toimitukset sisältyvät
SSAB Special Steels -divisioonan myyntiin.
Alabaman uusin nuorrutuslinja on yksi maailman
edistyksellisimmistä.
Kahden terästehtaan lisäksi SSAB A
 mericasilla
on arkkileikkauslinjat Teksasin Houstonissa,
Minnesotan St. Paulissa ja Torontossa ( Kanada).
Joustavan toimintansa ansiosta nämä laitokset
pystyvät käsittelemään sekä SSAB:n itse tuottamia että ulkopuolisten toimittajien terästuotteita, ja ne tuottavat keloina monen levyisiä,
-paksuisia ja -laatuisia tuotteita asiakas

kohtaisten vaatimusten mukaan tarvittaessa
nopeallakin aikataululla.

MARKKINAOLOSUHTEET JA KYSYNTÄ
Pohjois-Amerikan levytuotteiden markkinoilla oli nähtävissä pieniä piristymisen merkkejä
vuonna 2017. Vetoapuna toimi lähinnä energiasegmentti. Kokonaiskysyntä on ollut suhteellisen
alhaisella tasolla vuosina 2016 ja 2017, mutta
tilanne saattaa parantua tulevina vuosina.
Pohjois-Amerikassa on yhä huomattava tarve
kunnostaa infrastruktuuria, mikä merkitsee sitä,
että kysynnän odotetaan lisääntyvän monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten rakennus
koneissa ja kaivosteollisuudessa.

MARKKINA-ALUEET JA -ASEMA
• SSAB on suurin kvarttolevyjen tuottaja
Pohjois-Amerikassa 28 % markkinaosuudellaan vuonna 2017
• SSAB:llä on vahva markkina-asema energiaja raskaan liikenteen asiakassegmenteillä
• Yhdysvallat muodostavat noin 85 % myynnistä,
Kanada 10 % ja Latinalainen Amerikka 5 %

KILPAILIJAT
SSAB Americas -divisioonan kilpailijoita ovat
muun muassa yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten
Nucor ja ArcelorMittal, sekä tuotteita maahantuovat toimittajat.
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TIBNOR
MIKAEL NYQUIST (1963)
TIBNORIN JOHTAJA

Pohjoismaiden johtava teräksen ja metallien
jakelija sekä esikäsittelypalveluiden tarjoaja

1 100
Työntekijämäärä, noin

Logistiikka
osaaminen
ja modernit
asiakas
palvelu
ratkaisut

7 821
Liikevaihto 2017

11 %

MILJOONAA
RUOTSIN
KRUUNUA

Osuus SSAB-konsernin
kokonaisliikevaihdosta
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Tibnor toimittaa terästä ja metalleja monille eri teollisuusyrityksille
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tibnor tarjoaa kattavan ja monipuolisen
valikoiman teräs- ja metallituotteita sekä niihin liittyviä esikäsittely
palveluita erilaisiin asiakastarpeisiin. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n
johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla, jossa
yli puolet toimitetusta teräksestä myydään jakelukanavien kautta.
Tibnor on rakentanut vahvan tuotemerkin
laajalla tuotevalikoimalla ja panostamisella
vahvasti lisäarvopalveluihin sekä tehokkaisiin
asiakaspalveluratkaisuihin. Tibnorin läsnäolo
ja toimintamalli Pohjoismaissa ja Baltiassa on
ainutlaatuinen, ja se mahdollistaa tehokkaan
resurssien tasapainottamisen yksiköiden kesken.

VAHVUUDET
• Ainutlaatuinen toimintamalli ja
läsnäolo Pohjoismaissa
• Huippuammattilaisista koostuva henkilöstö,
jonka intohimona on asiakastarpeiden
ratkaiseminen
• Kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esi
käsittelypalvelut yhdistettynä logistiikka
osaamiseen, vahvaan jakeluverkostoon ja
nykyaikaisiin palveluihin
• Nopeat ja varmat toimitukset yhdistettyinä
palveluihin, jotka auttavat asiakkaita
parantamaan materiaalivirtojaan
• Läheinen yhteistyö strategisten toimittajien ja
tärkeimpien asiakkaiden kanssa

STRATEGIA
• Markkinaosuuksien kasvattaminen
kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa
• Osavalmistusliiketoiminnan volyymien
kasvattaminen erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla
• Lisäarvopalveluiden kehittämisen jatkaminen
• Digitalisaation ja automatisoinnin
hyödyntäminen
• Yhden Tibnorin luominen: osaamisen,
parhaiden käytäntöjen, yksiköiden ja osto
voiman hyödyntäminen Pohjoismaissa –
vahvana kumppanina oleminen asiakkaille ja
toimittajille

ASIAKKAAT JA LOPPUKÄYTTÄJÄT
Tibnorin asiakkaat ovat pohjoismaisia ja
baltialaisia teollisuusyrityksiä, jotka käyttävät
terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/
tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:
• Alihankinta
• Konepajateollisuus

”Pohjoismaisen verkkoläsnäolon saavuttaminen
verkkokaupan ja EDI-ratkaisujen avulla, yhteisen ERP-
järjestelmän lanseeraus, asiakkaiden palveleminen
eri digitaalisten kanavien kautta (esim. verkkochatit)
sekä omien sisäisten hallinnollisten prosessiemme
automatisointi ovat kaikki esimerkkejä siitä, miten
käytämme digitalisaatiota Tibnorin vahvistamiseen.”
MONIKA GUTÈN | TIBNOR, VP SWEDEN & DENMARK

39

SSAB 2017
JOHDANTO

LIIKETOIMINTAKATSAUS
MARKKINAYMPÄRISTÖ

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

STRATEGIA

• Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat
ajoneuvot
• Rakentaminen
Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Asiakkaita on monilta eri
teollisuusaloilta, aina suurista OEM-valmistajista
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
Jakelu ja esikäsittely muodostavat noin 85 %
myynnistä ja suorat tehdastoimitukset loput 15 %.

TUOTTEET JA PALVELUT
SSAB:n tuotteet edustavat noin 45 % Tibnorin
myynnistä. Tibnorin muiden toimittajien standardi- ja erikoisteräsvalikoimaan kuuluvat koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esimerkiksi
rakentamisessa käytettävät palkit, muototangot
ja putkipalkit), sekä rakennusteollisuuden käyttämä betoniteräs. Ruostumaton teräs ja ei-rauta
metallit, lähinnä alumiini ja kupari, muodostavat
noin 20 % myynnistä.
Terästen jakelijana Tibnor on logistiikan
ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelu
järjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia
logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24-tunnin varastotoimitukset kuin asiakaskohtaisesti
räätälöidyt yksittäiset materiaalitoimituksetkin.
Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteet silloin ja
siinä muodossa kuin tarvitsevat.
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Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille markkinoille toimittamilleen tuotteille. Eri materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto
mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin
voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa
sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.
Ulkoistamalla asiantuntijalle ne tuotanto
prosessin osat, jotka eivät ole yrityksen omaa
ydinosaamista, asiakas säästää pääomia, tehostaa tuotantoaan, lisää joustavuuttaan, pienentää materiaalihävikkiään ja auttaa parantamaan
lopputuotteensa laatua.
Tibnor tarjoaa asiakkaille erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita. Asiakkaat voivat e
 simerkiksi
käyttää sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa
(electronic data interchange), verkkokauppaa tai
olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Palveluiden
avulla materiaalivalinnat, tarjousten ja tilausten
tekeminen, dokumenttien hallinta ja ostaminen on
helppoa ja yksinkertaista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KYSYNTÄ
Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä t eräksestä
toimitetaan jakelukanavan kautta, mikä vastaa
noin 4 miljoonaa tonnia. Lisäarvopalvelut ovat yhä
tärkeämpiä teollisuusasiakkaille, jotka haluavat
keskittyä yhä enenevässä määrin ydinosaamiseensa. Pohjoismaiden tuotantoteollisuus on erittäin
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vientivetoista, minkä takia globaali talous vaikuttaa merkittävällä tavalla kysyntään.

MARKKINA-ALUEET JA -ASEMA
Tibnor on vahvasti läsnä Pohjoismaissa.
Ruotsin markkinat muodostavat puolet Tibnorin
myynnistä, Suomi ja Norja kumpikin 20 % ja loput
jakautuvat Tanskalle ja Baltialle.
Tibnorin osuus pohjoismaisista jakelu
markkinoista on noin 20 %.

KILPAILIJAT
Kilpailijoihin kuuluvat muun muassa BE Group,
Stena Stål, Norsk Stål ja Kontino sekä paikallisia
kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.

VUOSI 2017 LYHYESTI
• Tibnorin verkkokauppa lanseerattiin
tammikuussa Norjassa
• Tibnorin asiakas Kiruna Wagon voitti
Swedish Steel Prize 2017 -palkinnon
toukokuussa
• Seinäjoen laajennettu teräspalvelu
keskus avasi ovensa kesäkuussa,
mikä tekee keskuksesta Pohjois
maiden suurimman teräosia käsittelevän yksikön
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RUUKKI CONSTRUCTION
SAMI ERONEN (1971)
RUUKKI CONSTRUCTIONIN JOHTAJA

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen
tuotteita ja palveluita Euroopassa

2 500
Työntekijämäärä, noin

Toimintaa sekä
asuin- että liike
rakentamisessa

5 773
Liikevaihto 2017

8%
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KRUUNUA

Osuus SSAB-konsernin
kokonaisliikevaihdosta

Ruukki Construction
Liikevaihto ja käyttökate
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Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia raken
tamisen tuotteita ja palveluja. Niihin kuuluvat katot, kuorirakenteet
ja rakennusten rungot. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai
kokonaisuutena optimoituna kaikki samalta toimittajalta.
Tuotevalikoima sisältää terästä h
 yödyntäviä
rakenteita, kuten sandwich-paneelit seiniin ja
kattoihin, profiloidut rakentamisen tuotteet,
kuten kantavat poimulevyt ja asuinrakentamisen
kattotuotteet sekä rakennusten teräs
rungot. Ruukki Constructionin tavoitteena on
taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti
suorituskykyiset tuotteet ja kestävä kehitys
rakennusten elinkaaren kaikissa vaiheissa.

VAHVUUDET
• Tunnettu brändi tärkeissä
asiakassegmenteissä
• Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät 
tuote- ja palveluinnovaatiot
• Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja
sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu
• Laaja-alainen osaaminen, joka kattaa
rungon ja kuorirakenteiden suunnittelun,
konsultoinnin, valmistuksen ja asennuksen
optimoituna kaikki samalta toimittajalta
• Tuotantokapasiteetti riittää suuriinkin
projekteihin
• Vahva teräsrakentamisen materiaaliosaaminen
• Asiakasprojektien elinkaaritavoitteen
tukeminen rakenteiden ammattimaisella
optimoinnilla

• Vahva kokemus teräsrakenteista luo
asiakasarvoa etenkin rakenteellisesti
vaativissa projekteissa

STRATEGIA
Asuinrakentamisen kattotuotteet
HELPON JA LUOTETTAVAN
KATTORATKAISUKOKEMUKSEN
VARMISTAMINEN ASIAKKAALLE

Kokonaisvaltaisen teräskattopaketin
tarjoaminen yksityisasiakkaille, talopaketti
valmistajille, kattoasentajille ja peltisepille
sekä uusien rakennusten rakentamista että jo
rakennettujen rakennusten korjausrakentamista
varten. Näiden loppukäyttäjien tukeminen
tehokkaalla yhteistyöllä olemassa olevien
kanavien kautta: erikoistuneet ja erikoistu
mattomat jälleenmyyjät sekä suora myynti.
• Keskittyminen avainasiakkaiden hyvään
palveluun ja tuotteiden saatavuuteen
• Helppo ja luotettava kattokokemus kehittyneiden/räätälöityjen palvelujen tukemana
• Mittakaavaedut tuotannossa, raaka-
aineiden yhdenmukaistaminen tehokkuuden
parantamiseksi

”Ruukki Constructionin ainutlaatuisen tuote- ja palvelu
valikoiman ansiosta olemme pystyneet hyödyntämään
sitä, että asiakkaiden arvot ovat siirtymässä kohti
kestävää k ehitystä ja energiatehokkuutta.”
PETTERI LAUTSO | RUUKKI CONSTRUCTION, CUSTOMER VALUE DIRECTOR

Rakentamisen komponentit
KESKITTYMINEN RAKENNUKSEN KOKO ELINKAAREEN

Johtavien energiatehokkaiden ja arkki
tehtonisesti korkeatasoisten ratkaisujen
tarjoaminen rakennusyrityksille, peltisepille, asennusyrityksille sekä runkojen ja kuorirakenteiden asentajille. Arvoketjun venyttäminen kohti päätöksentekijöitä ja vaikuttajia:
arkkitehdit, suunnittelijat ja kiinteistösijoittajat.
Keskittyminen arvomyyntiin. Sandwich-
paneelien ja verhousten kaltaisten komponenttien tarjoaminen myös jo rakennettujen rakennusten korjausrakentamiseen.

• Erottautuminen energiatehokkaalla, arkki
tehtonisesti korkeatasoisella ja kestävän
kehityksen mukaisella tuoteportfoliolla

Rakentamisen järjestelmät
KUSTANNUSTEHOKKUUDEN JATKUVA
PARANTAMINEN TINKIMÄTTÄ TURVALLISUUDESTA,
LAADUSTA JA ASIAKASYHTEISTYÖSTÄ

Tuoteportfolion kehittäminen lisäämällä suunnitteluvastuuta. Yhteistyön tekeminen asiakkaiden kanssa jo projektin kehitysvaiheessa.
• Keskittyminen asiakassuhteisiin valituilla
markkina-alueilla ja segmenteillä
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• Keskittyminen kustannusoptimointiin ja
tehokkuuteen projektien kaikissa vaiheissa ja
toimintoihin, jotka hyödyttävät loppuasiakasta
– yksi projekti, yksi tiimi
• Projektien suorittaminen luotettavasti a
 siakkaan liiketoimintaa häiritsemättä sekä
tavallisissa että rakenteellisesti vaativissa
projekteissa sekä projekteissa, jotka muuttuvat
rakennusvaiheen aikana

ASIAKKAAT JA LOPPUKÄYTTÄJÄT
Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat
kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä ja
useissa maissa. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat
seuraavat:
• Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
• Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
• Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
• Asuinrakentamisen kattotuotteiden
jälleenmyyjät ja peltisepät
• Talonomistajat
Ydinliiketoimintasegmentit:
• Liike- ja toimitilarakentaminen
• Asuinrakentaminen
• Teollinen rakentamien ja siltojen rakentaminen

TUOTTEET JA PALVELUT
• Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot,
sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
• Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit,
kuten sandwich-paneelit, kantavat
poimulevyt ja julkisivuverhoukset

CORPORATE GOVERNANCE REPORT
LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

• Liike- ja toimitilarakentamisessa
käytettävät runkoratkaisut
• Asiakkaan tarpeiden mukaan optimoidut
toimituskokonaisuudet
• Suunnittelu- ja asennuspalvelut
Ruukki Construction toimii 15 maassa. Tuotanto
yksiköt ovat Seinäjoki, Alajärvi, Vimpeli ja
Ylivieska (Suomi); Zyrardów ja Oborniki ( Puola);
Obninsk ja Balabanova (Venäjä); Gargždai
(Liettua); Tunari (Romania); Anderslöv, Järnforsen
ja Landsbro (Ruotsi); Pärnu (Viro) ja Kopylov
(Ukraina). Ruukki Constructionin suurin teräksen
toimittaja on SSAB Europe. Ulkopuolisilla teräksen toimittajilla on pieni rooli lähinnä Keski- ja
Itä-Euroopassa sekä Venäjällä. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla k aikilta toimittajilta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KYSYNTÄ
Ruukki Construction toimii niin asuinrakentamisessa kuin liike- ja toimitilarakentamisessa.

Yleinen markkinatilanne
• Muutokset informaatioteknologiassa, kuluttajien käyttäytymisessä ja kestävän kehityksen
mukaisissa arvoissa vaikuttavat kaikkiin rakentamisen segmentteihin – asuinrakentamisesta
liike- ja toimitilarakentamiseen. Tämän v uoksi
alan toimijoiden on hyödynnettävä uusia tekniikoita tuotteissaan (esimerkiksi ä
 lykkäät
rakennukset) sekä v astattava n
 opeammin
asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuviin
muutoksiin
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• Energiatehokkaiden sandwich-paneelien ja
aurinkoenergiaa keräävien julkisivujen kaltaisten
ympäristömyönteisempien ja älykkäiden ratkaisujen suosio kasvaa ja läpinäkyvyys ympäristöasioissa on muuttumassa normiksi
• Sijoitusten aikajänne lyhenee
• Muuntojoustavien rakennusten kysyntä kasvaa
• Korjausrakentamisen markkinat kasvavat
• Palvelujen osuus rakennusalalla kasvaa

MARKKINA-ALUEET
Toiminnot Pohjoismaissa edustavat noin 60 %,
Baltian maat 10 %, itäinen Keski-Eurooppa 20 %
ja Venäjä ja IVY 10 % Ruukki Constructionin
myynnistä.

KILPAILIJAT
Rakentamisen komponentit ja
asuinrakentamisen kattotuotteet
• Komponenttitoimittajat kuten Kingspan, Paroc,
Trimo, Lindab, Weckman Steel, Metall Profil,
Balex Metal ja Blachy Pruszynski
• Globaalien teräsyhtiöiden rakennusliiketoiminta
• Pienet, paikalliset yritykset
• Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit

Rakentamisen järjestelmät
• Runkovalmistajat
• Pieniin osakokonaisuuksiin
perustuvat hankintamallit
• Vaihtoehtoiset rakennusmateriaalit

VUOSI 2017 LYHYESTI
• Toimitusmäärien kasvu rakentamisen
komponentteihin kuuluvissa julkisivutuotteissa ja mineraalivillatäytteisissä
paneeleissa. Tuoteinnovaatioihin kuuluva Ruukki® Rain -järjestelmä, jolla
estetään paneeleiden kostuminen aina
tuotannosta asennusvaiheeseen
• Uudistettujen premium-luokan kattotuotteiden Ruukki Classicin ja Plannja
Trendin toimitusmäärien kasvu
• Teräsrakenteiden toimitukset näkyviin ja vaativiin projekteihin, esimerkiksi Jännevirran siltaan. Lisääntyneet
teräsrakenteiden toimitukset Ruukin
Venäjän tehtailta muihin CIS-maihin
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mikä vähentää myös heidän
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KUINKA TYÖSKENTELEMME ASIAKKAIDEN KANSSA

SSAB:n liiketoimintamalli rakentuu läheisten, pitkäkestoisten asiakas
suhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia tuotteita,
sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön kautta, jotta se
voi parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.
SSAB työskentelee OEM-valmistajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa sekä oman
myyntihenkilöstönsä välityksellä että jakelijoiden
kautta, toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka
myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja parantamaan myös tuottavuutta sekä pienentämään näin kustannuksia
käyttövaiheessa.
Säilyttääkseen johtoasemansa SSAB aikoo
jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä
asiakkaiden kanssa yhteisiin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty
irti SSAB:n lujista ja erikoislujista teräksistä sekä
premium-teräksistä. Samalla yhtiö pyrkii kohti
ylittämätöntä asiakaskokemusta, mikä tarkoittaa
tiukimpien tuotteiden laatua, läpimenoaikoja ja
toimitusvarmuutta koskevien vaatimusten täyttämistä sekä sujuvan kanssakäymisen varmistamista digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.

KEHITYSTÄ YHTEISTYÖSSÄ
ASIAKKAIDEN KANSSA
Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai

nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit auttavat asiakasta uuden tuotemallin kehitysvaiheessa niin pian kuin mahdollista, jotta teräslaatujen
ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa
kaikki hyöty irti. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille
mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja
kestävämpiä lopputuotteita.

”Vahvat sisäiset yhteydet myynti-, tuotanto- ja toimitus
ketjutiimien välillä ovat yhtä tärkeitä kuin asiakassuhteet.
Se, että viesti asiakkaiden odotuksista saavuttaa organi
saatiomme kaikki osat, on menestyksen perusta.”
THERESE WIBERG | SSAB SPECIAL STEELS, VP AND HEAD OF SPECIALTY PRODUCTS

maan tuotantonsa tehokkuutta, vähentämään
materiaalihukkaa ja parantamaan lopputuotteen
laatua.

SSAB:n tekninen tuki
SSAB Shape
SSAB Shape yhdistää SSAB:n laadukkaat terästuotteet suunnittelu- ja käsittelypalveluihin, joita tarjotaan omien lisäarvopalveluja tarjoavien
keskustemme ja maailmanlaajuisen käsittely
palvelujen alihankintaverkoston kautta.
• Räätälöityä tuotekehitystä ja suunnittelua
• Laaja suunnittelutuki ja esivalmistuspalvelut
• Luotettavat, räätälöidyt kuljetus- ja
varastopalvelut
Laajan paikallisten palvelukeskusten verkostonsa
kautta SSAB tarjoaa esivalmistus- ja teräksenkäsittelypalveluja, jotta asiakkaat voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Palvelukeskuksemme
voivat tarjota rainakeloja, arkkileikattuja levyjä
ja muita muotoja asiakkaan määritysten mukaisesti. Näin autamme asiakkaitamme paranta-

SSAB:n teknisellä tuella on näkyvä asema
maailmanlaajuisesti, ja henkilökunta voi käydä asiakkaiden luona lyhyelläkin varoitusajalla
ratkaisemassa akuutteja ongelmia tai käynnistämässä pidempiaikaisia yhteisiä kehitysprojekteja.
SSAB:n tekninen tuki pystyy vastaamaan yleisiin
asiakkaiden kysymyksiin suunnittelusta, hitsauk
sesta, muovauksesta ja kulutuksesta, ja tiimi
tekee läheistä yhteistyötä SSAB:n Knowledge
Service Centerien asiantuntijaryhmien kanssa
tarvitessaan vastauksia erikoisasiantuntemusta
vaativiin kysymyksiin. Tekninen tuki eli SSAB Tech
Support on ensimmäinen yhteystaho asiakkaille,
jotka etsivät SSAB:ltä teknistä tukea.

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä
perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja

tuotekehitystyöhön. SSAB suorittaa markkinalähtöisiä tutkimuksia ja kehitystyötä paino
pisteenään tuotekehitys, asiakkaiden sovellukset
ja prosessikehitys. Olennaiset asiakassegmentit
kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä teräs
sovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja
ne tuovat lisäarvoa.
SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n
tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta
maailmanlaajuisesti ja muodostavat suoritus
kyvyn standardin valikoiduilla markkina
segmenteillä.

Tutkimus- ja kehityskeskukset
• Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
• Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
• Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)
Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja
kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin
tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta ja
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”Uudet digitaaliset palvelumme, kuten uusi asiakasportaali ja
SmartSteel, auttavat parantamaan asiakkaidemme toimitus
ketjun ja tuotannon tehokkuutta. Nämä uudet tekniikat
mahdollistavat lisäksi paremman sisäisen tehokkuuden sekä
uusien liiketoimintakonseptien kokeilemisen.”
NIKO KORTE | SSAB, SENIOR MANAGER DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

vähentämisen. Erittäin tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrätyksen ja resurssien
tehokkaan hyödyntämisen tuntemus.

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle
tutkimus- ja kehitystyölle
• Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys
• Pätevät ja osaavat työntekijät
• Tehokas projektisalkku ja
projektinjohtaminen
• Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
• Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön
ja innovointiin
• Vahvat ulkoiset verkostot

TARKOIN HALLITTU PROJEKTISALKKU
Jotta SSAB säilyttäisi markkinajohtajan
asemansa erikoislujissa teräksissä, sen on
tarkasteltava tutkimus- ja kehitystyönsä työpanoksia pitkän aikavälin näkökulmasta. SSAB
tunnistaakin pitkän aikavälin tutkimus- ja
kehityshankkeiden tärkeyden. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti jopa 5–10 vuotta.

takaa alan johtavan tutkimuksen. Tuotekehityksen,
tutkimuksen ja kehityksen lisäksi t iimit pyrkivät
parantamaan myös tuotantoa ja prosesseja.
SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio
on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja kulu-

tusteräksissä, ja erityisenä painopisteenä ovat
segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan erityisen
paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella tavalla
myös entistä parempi tietoisuus ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollistavatkin energiatehokkaammat kuljetukset ja hiilidioksidipäästöjen

Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden
erityisvaatimusten, ympäristön muutosten tai
markkina-analyysin pohjalta tai ne kehittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan
perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.

VASTUULLINEN KUMPPANI
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JÄLKIMARKKINAT LIIKETOIMINTANA
Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n
liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta
muodostuu kokemuksesta, jota sillä on varaosa-,
korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet
kehitetään.

Hardox Wearparts
• Hardox-kulutuslevystä asiakkaille osia
valmistavien keskusten kansainvälinen verkosto
• Verkostosta saatua kokemusta ja tietoa käytetään tuotevalikoiman kehittämiseen sekä ratkaisujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin
jälkimarkkinoilla
Hardox Wearparts on yhden pysähdyksen kulutusosamyymälä, joka palvelee jälkimarkkinoilla
esimerkiksi kaivos-, louhos-, sementti- ja kierrätysalojen asiakkaita. Palvellakseen erilaisia asiakkaitaan näillä segmenteillä SSAB on laajentanut
valikoimaansa kattamaan pinnoitteita ja muita lisätuotteita. Osana valikoimaamme voimme
myös mitata ja tunnistaa olemassa oleviin laitteisiin kohdistuvan hankauksen, analysoida käyttöolosuhteet ja -tarpeet sekä laskea edut käyttäen
uusia, parannettuja työkaluja, kuten 3D-kuvantamista tai Wear Calc -laskentatyökalua.
Hardox Wearparts -verkostoon kuuluu yli 360
yritystä, ja SSAB kasvattaa ja kehittää liike
toimintaa edelleen maailmanlaajuisesti.

LIIKETOIMINTAKATSAUS
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ERIKOISLUJIEN TERÄSTEN YMPÄRISTÖHYÖDYT

SSAB tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erikoislu
jia ja kulutusta kestäviä teräksiä, jotka parantavat energia- ja
materiaalitehokkuutta sekä tekevät käyttökohteistaan vahvem
pia ja kestävämpiä. Kun ajoneuvo on kevyempi, hyötykuorma on
suurempi ja polttoainetalous parempi.
SSAB EcoUpgraded -konsepti tuo esiin erikoisterästen käytöllä saavutettavia ympäristöhyötyjä.
Näitä ovat koneiden pienempi paino, parempi
polttoainetehokkuus sekä pidempi käyttöikä,
mutta myös pienempi teräksentuotanto, kun
SSAB:n asiakkaat käyttävät vähemmän terästä siirtyessään käyttämään erikoislujia teräksiä.
Vuonna 2017 SSAB asetti pitkän aikavälin
tavoitteen tähän liittyen; käyttämällä SSAB:n
erikoislujia teräksiä asiakkaat voivat vähentää lopputuotteiden käytön aikaisia vuotuisia
hiilidioksidipäästöjään 10 miljoonalla tonnilla.

10

MILJ.
TONNIA

vuotuinen asiakkaiden CO2 -päästöjen
vähennys 2025 mennessä

Vähennykset voidaan saavuttaa kahden aloitteen kautta: 7,8 miljoonan tonnin vähennykset SSAB EcoUpgraded -toimitusten kautta ja
2,2 miljoonan tonnin vähennykset Automotive
Premium Upgrade -toimitusten kautta vuoteen
2025 mennessä.

OPTIMOITU PAINO JA
POLTTOAINEENKULUTUS
KULJETUSVÄLINEISSÄ
Erikoislujien terästen käytöstä syntyvät ympäristö- ja taloudelliset edut ovat merkittävät liikku

vissa sovelluksissa, kuten perävaunuissa, kuorma-
autoissa, materiaalinkäsittely- ja nostolaitteissa
sekä rakennuskoneissa. Näissä sovelluksissa SSAB:n erikoislujat teräkset vähentävät ajo
neuvojen rakenteiden painoa, sillä niiden avulla
teräksen paksuus rakenteissa voidaan minimoida. Rakenteen uudistaminen voi myös pienentää
tuotantokustannuksia esim. hitsaustarpeen vähenemisen ja materiaalin paremman käsiteltävyyden myötä. Ajoneuvon alhaisempi paino kasvattaa
hyötykuormakapasiteettia sekä pienentää poltto
aineenkulutusta ja päästöjä. Esimerkiksi SSAB:n
erikoislujista teräksistä valmistettujen perä
vaunujen runkojen painoa voidaan vähentää jopa
30 % perinteisiin teräslaatuihin verrattuna. Erikoislujien terästen avulla voidaan luoda vahvempia
rakenteita esimerkiksi nostolaitteissa, joilla on oltava korkea kantokyky. Samalla rakenteen seinämien

paksuus pienenee, jolloin tarvittavan teräksen
määrä sekä sovelluksen paino pienenevät. Näin
voidaan pienentää polttoainekustannuksia ja
vähentää päästöjä.
Myös autovalmistajat haluavat kevyempiä ja
kestävämpiä materiaaleja, joilla on ympäristö
ystävällisiä ominaisuuksia ja jotka valmistetaan resursseja tehokkaasti hyödyntäen. SSAB:n
kylmävalssatut erikoislujat teräkset auttavat
kehittämään turvallisempia ja kevyempiä ajoneuvoja, joiden päästöt ovat pienemmät. Pitkälle kehitetyt erikoislujat teräksemme on suunniteltu erityisesti autojen turvallisuussovelluksiin,
joiden on täytettävä tiukat vaatimukset liittyen
alhaisempaan painoon ja korkeaan energian
absorbointikykyyn.
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”SSAB Shape kehitti Scanialle uuden, innovatiivisen kippi
lavan, joka tuo Intian kaivosteollisuuteen aivan uudenlaisen,
huomattavasti tähänastisia ratkaisuja tehokkaamman
tuotteen. Perusteellisen tuotekehitysprojektin ansiosta
pystyimme toimittamaan kippilavan, joka on Intiassa
nykyisin käytettäviä ratkaisuja 20 % kevyempi. Tämä
tarkoittaa noin 1,3 tonnin lisäystä hyötykuormaan.”
HANS KELL | HEAD OF SSAB SHAPE PROJECT SALES

PIDEMPI KÄYTTÖIKÄ
KONEISSA JA LAITTEISSA

PINNOITTEILLA ENERGIATEHOKKUUTTA
JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYTTÄ

SSAB:n kulutusteräkset ovat nuorrutusteräksiä, joita käytetään monenlaisissa koneissa ja
laitteissa kaivos-, louhos-, kierrätys- ja tien
rakennussegmenteillä. Nämä kaikki sovellukset
edellyttävät kovuutta ja kestävyyttä, jotka ovat
nuorrutusterästen tunnusomaisia ominaisuuksia.
Nuorrutusterästen käyttö kauhoissa, murskai
missa, terissä, silppureissa ja lavoissa lisää laitteiden kulutuskestävyyttä, mikä puolestaan parantaa niiden suorituskykyä ja pidentää käyttöikää.
Lisäksi laitteiden alhaisempi paino tuo kustannushyötyjä loppukäyttäjille ja vähentää ympäristövaikutuksia laitteiden elinkaaren aikana.

SSAB kehittää uusia funktionaalisia pinnoitteita, jotka pienentävät energiankulutusta ja ylläpitokustannuksia, parantavat pinnan kestävyyttä ja pidentävät rakennusten elinikää. SSAB:llä
on useita pinnoitteita, jotka auttavat tekemään
rakenteista ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä. Lämpöpinnoitteet heijastavat auringon
säteilyä rakennuksen ulkopinnalla käytettäessä
ja lämpösäteilyä sen sisäpinnalla k äytettäessä,
mikä vähentää lämmitykseen ja jäähdytykseen
tarvittavan energian määrää. Tietyt pinnoitteet
pohjautuvat osin kasviöljyyn perinteisen fossiilisen öljyn sijasta. Tämä teknologia on S
 SAB:n
patentoima ja markkinoilla ainoa laatuaan.
Tuloksena on parempi pinnoitettu terästuote, jolla on pidempi elinikä ja p
 ienemmät
ympäristövaikutukset.
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SSAB ECOUPGRADED -KONSEPTI

SSAB:n EcoUpgraded -ohjelman tavoitteena on
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
HIILIDIOKSIDIN TAKAISINMAKSUAIKA
Koneista voidaan tehdä kevyempiä käyttämällä erikois Siirtymällä käyttämään SSAB:n erikoislujia teräklöytää käyttökohteita, joissa voidaan vähentää
lujaa terästä (pienempi teräksentuotanto). Kulutussiä, asiakkaat voivat kompensoida teräsosan
käytönaikaisia hiilidioksidipäästöjä. SSAB voi verrata ta kestävästä erikoislujasta teräksestä valmistetut
tuotannosta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt
käyttökohteiden käytönaikaisten hiilidioksidi
nopeasti koneen käytön aikana. Kun kriittinen
koneet myös kestävät kauemmin (pidempi käyttöikä).
piste koneen käyttöiässä on saavutettu, koneen
Kun
kone
on
kevyempi,
se
tekee
saman
työn
vähempäästöjen potentiaalisia vähennyksiä teräksen tuotannosta
mällä polttoaineella (pienempi p
 aino). Kun ajoneuvo on käytönaikaiset päästövähennykset jatkuvat ja
aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin, ja tätä kautta löytää tuotteita,
kevyempi, sen hyötykuormaa voidaan kasvattaa, jolloin ovat moninkertaisia alkuperäisiin tuotannon
joissa erikoislujan teräksen käytöstä olisi eniten hyötyä.
aiheuttamiin päästöihin verrattuna.
saman kuorman kuljettamiseen tarvitaan vähemmän
ajokertoja (suurempi kapasiteetti).

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Hiilidioksidin takaisinmaksuaika

PIDEMPI

KÄYTTÖIKÄ

OSUUS
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN
VÄHENTÄMISESTÄ
YHTEENSÄ

<10 %

PIENEMPI PAINO

KULJETUSTEN
TEHOKKUUS

SUUREMPI
KAPASITEETTI

>90 %
TERÄSOSAN
TUOTANNON
CO2-VAIKUTUKSET,
TAVALLINEN VS.
ECOUPGRADED KONE

HIILIDIOKSIDIN TAKAISINMAKSUAIKA

EN
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KÄYTTÖIKÄ

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN LISÄVÄHENNYKSET
TUOTANNON
AIHEUTTAMIIN
ILMASTOVAIKUTUKSIIN
VERRATTUINA
KÄYTÖSTÄ
POISTUMINEN

MATERIAALITEHOKKUUS

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT

PIENEMPI
TERÄKSENTUOTANTO
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CASE

PIENEMMÄT PÄÄSTÖT KIPPILAVASSA
HARDOX- JA STRENX- TERÄKSILLÄ

yhteensä 2 450 kg, mikä kasvattaa hyötykuormaa ja parantaa sekä polttoaine- että kuljetustehokkuutta.

SSAB ECOUPGRADED

Tässä case-esimerkissä 7 500 kg:aa S700MC-
terästä korvataan 5 500 kg:lla Hardox 450
-terästä sivukippilavassa. Lisäksi 1 050 kg:lla
Strenx 960 -terästä korvataan 1 500 kg
S500-terästä alustassa. Uudet osat ovat näin
ollen jopa 30 % kevyempiä. Painonvähennys on

Polttoaineenkulutus täydellä kuormalla

0,40 l/km

Polttoaineenkulutus ilman kuormaa

0,24 l/km

Vuosittaiset ajokilometrit

SSAB nykyaikaistaa jatkuvasti asiakkaidensa kanssa sekä terästuotteitaan että koneiden
suunnittelua.

SIVUKIPPILAVA

SSAB ECOUPGRADED

SSAB EcoUpgraded vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä teräksentuotannossa että
koneiden elinkaaren aikana.
Lisäsäästöjä tulee joka tunti sekä hiilidioksidin
takaisinmaksuaikana että sen jälkeen.

180 000 km/v.

Kuljetukset, joissa paino on tärkeä

50 %

Käyttöikä

10 vuotta

Painonvähennys

2 450 kg

Uusien osien yhteispaino

6 550 kg

Oma paino*

20 000 kg

Kokonaishyötykuorma*

20 000 kg

Enimmäispaino*

40 000 kg

* Koskee koko perävaunuyhdistelmää

www.ssab.com/ecoupgraded

HIILIDIOKSIDISÄÄSTÖT

5 tonnia

3%

Pienempi teräksentuotanto

53 tonnia

30 %

Kevyempi paino

118 tonnia

67 %

Suurempi kapasiteetti

Viite: Environmental evaluation of steel and steel structures – The Steel Eco-Cycle -projektin yhteydessä laadittu käsikirja, Jernkontoret, 2013

Hiilidioksidisäästöt

Hiilidioksidin
takaisinmaksuaika

Polttoainesäästöt

176

6

56 900

tonnia/käyttöikä

kuukautta

l/käyttöikä
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA
RAKENTAMISEN RATKAISUJA
Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakenta
misen tuotteita ja palveluja. Niihin kuuluvat katot, kuorirakenteet ja
rakennusten rungot. Ruukki Constructionin palvelut kattavat rungon,
kuorirakenteiden ja vesikaton suunnittelun, valmistuksen ja asennuk
sen. Palvelut ovat saatavana tuotekohtaisesti tai kokonaisuutena
optimoituna kaikki samalta toimittajalta.
Tuotevalikoima sisältää terästä h
 yödyntäviä
rakenteita, kuten sandwich-paneelit seiniin ja
kattoihin, profiloidut rakentamisen tuotteet,
kuten kantavat poimulevyt ja asuinrakentamisen
kattotuotteet sekä rakennusten teräsrungot.
Ruukki Constructionin tavoitteena on taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti suoritus
kykyiset tuotteet ja kestävä kehitys rakennusten
elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Tavoitteena on taloudellisesti, teknisesti ja arkkitehtonisesti suorituskykyiset tuotteet ja kestävä
kehitys asiakkaidemme rakennusten elinkaaren
kaikissa vaiheissa.
Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut
käytäntö. Terveellisten ja laadultaan korkeampien rakennusten toteuttaminen on noussut
tavoitteissa ympäristötietoisuuden rinnalle.
Verrattuna perinteisiin paneeleihin, voidaan
energiakuluissa säästää 20 %, kun rakennuksessa käytetään Ruukin energiapaneeleja.

KESTÄVÄMPIÄ RAKENNUKSIA
Energiatehokkaat ratkaisut, materiaalitehokkaat
tuotteet ja aktiivinen innovointi ovat tärkeimpiä
tekijöitä Ruukki Constructionin kestävän kehityksen strategiassa.
Ruukki energiapaneeli on ollut markkinoilla muutaman vuoden ja vakiintunut kiinteäksi osaksi
Ruukin tuotevalikoimaa. Ruukki energiapaneelit
tarjoavat hyvän eristyksen ja ilmatiiviyden, ja
niiden avulla vuosittaista energiankulutusta voidaan pienentää jopa 20 % perinteisiin paneeleihin tai julkisivuratkaisuihin verrattuna.
Ruukki life-paneelissa käytetään kierrätettyjä
materiaaleja, mikä pienentää valmistuksenaikaisia hiilidioksidipäästöjä 20 %:lla. Ruukki lifepaneelit ovat osoittautuneet suosituiksi etenkin
Pohjoismaissa. Nykyään merkittävä osa Pohjoismaissa valmistetuista paneeleista onkin lifetyypin paneeleja.
Ruukki Constructionin aurinkoenergiaratkaisut
kattoihin ja julkisivuihin mahdollistavat aurinko

energian käytön kuuman talousveden ja asuintilojen lämmitykseen sekä sähköntuotantoon.
Solar-tuoteperhe tuotiin markkinoille vuonna
2014. Kiinnostus näitä uusia ratkaisuja kohtaan
on kasvanut hitaasti mutta vakaasti. Saatavana
on myös Solar-tuotepakkauksia, joiden ansiosta
näiden järjestelmien ostaminen on helppoa
kuluttajalle.
Koska fyysisellä rakennuksella on aina toiminnallinen sekä lähiympäristöä muokkaava vaikutus, Ruukki Construction tarjoaa asiakkailleen
parhaan mahdollisen keinovalikoiman kestävän
kehityksen edistämiseen arkkitehtuurin keinoin.
Runkoratkaisut mahdollistavat tilojen muunneltavuuden ja rakennuksen tehokkaan käytön
myös pitkällä aikavälillä. Ruukki Constructinin
julkisivutuotteet antavat laajat mahdollisuudet sovittaa rakennus lähiympäristöönsä. Liberta Solar, Ruukki on-wall solar ja Ruukki emotion
ovat esimerkkejä uusista mahdollisuuksista kestävän kehityksen esiin tuomisessa rakennuksen
pintaverhouksen avulla.

ARVOA ASIAKKAALLE
KESTÄVÄLLÄ RAKENTAMISELLA
Muutaman viime vuoden aikana Ruukki Construction on kehittänyt asiakkaille arvoa tuottavaa,
kestävää valikoimaansa sisällyttämällä siihen
tuotteiden lisäksi myös liiketoimintakonsepteja,
joiden avulla loppukäyttäjät pääsevät hyödyntämään tuotteiden arvoa tehokkaammin. Ruukki
Construction oli mukana rakentamassa Hämeen-

linnan Ammattikorkeakoulun kampuksella sijaitsevaa teollisuushallia, joka täyttää jo nyt tulevat
vaatimukset lähes nollaenergiarakentamisesta.
Halli valmistui vuonna 2015. Projektin uraauurtava
liiketoimintakonsepti takaa kannattavan sijoituksen energiatehokkaiden rakennusten omistajille.
Rakennusprojektin lisäinvestoinnit onnistuttiin
pitämään erittäin vähäisinä. Rakennusratkaisun
analyysi osoittaa, että arvioidut energiankulutusarvot ovat jopa 20 % alhaisemmat ja investoinnin tuotto parempi kuin vertailukohtana käytetyssä, erittäin energiatehokkaassa ratkaisussa.
Seuraavaksi pilottiprojektin ensimmäisen vuoden
energiasäästöt varmistetaan ja liiketoiminta
mallia esitetään muihin asiakasprojekteihin.
Valmiissa rakennuksessa on käytetty useita
Ruukki Constructionin innovatiivisia energiaratkaisuja: energiapaneeleja, aurinkoenergiaratkaisuja, energiapaaluja ja muita moderneja tapoja tuottaa energiaa siten, että täytetään hallin
energiakäytön vaatimukset. Rakennus ja sen kestävän kehityksen arvot ovat herättäneet laajaa
mielenkiintoa rakennuttajien keskuudessa.
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YRITYSKUVA JA TUOTEMERKIT

SSAB:n maine ja tuotemerkit kuuluvat omaisuuksistamme arvokkaim
pien joukkoon. Kaikilla tuotemerkeillämme on sama emobrändi: SSAB.
SSAB edustaa kestävyyttä ja suorituskykyä.
Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme kehittää uusia ja parempia
ratkaisuja arvoketjun kaikissa osissa. Perim
mäinen tavoitteemme on parantaa asiakkai
demme tuotteiden ja prosessien kestävyyttä ja
suorituskykyä.
SSAB työskentelee useiden tuotemerkkien ja
kanavien parissa ja sillä on kattava valikoima erikoislujia ja kulutusteräksiä korkealaatuisista brändätyistä tuotteista kaupallisempiin teräslaatuihin.

TUOTEMERKIT
SSAB painottaa voimakkaasti loppukäyttäjää ja
tuotemerkkistrategiaa, jonka ansiosta asiakkaat
hyötyvät vahvoista tuotemerkeistä.
SSAB:llä on kaksi voimabrändiä, Hardox ja Strenx,
joilla molemmilla on ainutlaatuinen globaali
markkina-asema.
• Hardox on globaali johtava kulutusteräsmerkki,
joka on suunniteltu mahdollistamaan maksimaalinen hyötykuorma ja pidempi käyttöikä
• Strenx-tuotemerkin alla tarjotaan kestäviin ja
kevyisiin ratkaisuihin tarkoitettuja rakenne
terästuotteita

Hardox In My Body
Tämä logo tuotteessa todistaa, että se on valmistettu Hardox-kulutusteräksestä eikä heikkolaatuisemmasta jäljitelmästä.

My Inner Strenx
My Inner Strenx on laatusertifiointi sovelluksiin,
joissa on käytetty Strenx-teräksiä.
SSAB:llä on myös kulutusteräsmerkki Raex, jota
myydään jakelijoiden kautta.
SSAB:n kohdistetut tuotemerkit ovat Docol,
Toolox, Armox ja GreenCoat.
Lisäksi viisi muuta tuoteryhmää kantaa
SSAB:n nimeä:
• SSAB Domex
• SSAB Form
• SSAB Weathering
• SSAB Boron
• SSAB Laser Plus
Lisätietoa tuotemerkeistä:
www.ssab.com
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Kahdella SSAB:n tytäryhtiöllä on omat yritysbrändinsä
• Tibnor on Pohjoismaiden johtava teräksen ja metallien jakelija sekä
esikäsittelypalveluiden tarjoaja
• Ruukki Construction on säilyttänyt Ruukki-brändin ja -logon suomalaisyhtiö
Rautaruukin (markkinointinimi Ruukki) yhdistyttyä SSAB:hen vuonna 2014

BRÄNDINHALLINNAN RAKENNE
BRÄNDIN ROOLI

LIIKEMERKKI

ENSISIJAISET KOHDERYHMÄT

SSAB:n yritysbrändi

SSAB:n ensisijaiset kohderyhmät
ovat asiakkaat (jakelijat,
valmistajat, OEMvalmistajat eli
alkuperäiset laitevalmistajat),
pääomasijoittajat sekä nykyiset
ja tulevat työntekijät

Voimabrändit:
Maailmanlaajuiset
tuotemerkit, joilla on
ainutlaatuinen markkinaasema

Asiakkaat
(valmistajat,
OEM-valmistajat),
loppukäyttäjät

Kohdistetut
tuotemerkit

Asiakkaat
(valmistajat,
OEM-valmistajat),
loppukäyttäjät

SSAB:n
brändätyt
tuotteet

SSAB Domex

SSAB Laser®Plus

SSAB Form

SSAB Weathering

SSAB Boron

Asiakkaat
(jakelijat, valmistajat,
OEM-valmistajat)
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SSAB keskittyy toimintojensa jatkuvaan parantamiseen
päästöjen vähentämiseksi sekä tuottavuuden, materiaalija energiatehokkuuden parantamiseksi. SSAB on sitoutunut
ympäristötyöhön minimoidakseen toimintojensa haitalliset
ympäristövaikutukset. Pitkällä aikavälillä SSAB:n päämääränä on siirtyä HYBRIT-projektin avulla
vaiheittain kohti fossiilivapaata teräksen
tuotantoa. Tavoitteena on poistaa
myös muut fossiiliset päästöt ja
siirtyä täysin fossiilivapaaseen
toimintaan vuonna
2045.
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TUOTANTOPAIKKAKUNNAT
Montpelier, Iowa,
Yhdysvallat
SSAB Americas
Kierrätysmetalli
pohjainen valokaari
uuniprosessi
Kvarttolevyt
Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,2 milj.
tonnia
Työntekijöitä: 500

Luulaja, Ruotsi
SSAB Europe
Teräksen valmistus
Teräksen tuotantokapasiteetti: 2,3 milj.
tonnia

Raahe, Suomi
SSAB Europe
Teräksen valmistus, kvartto
levyt ja nauhatuotteet

Työntekijöitä: 1 200

Teräksen tuotanto
kapasiteetti: 2,6 milj. tonnia

Perustettu: 1941

Työntekijöitä: 2 500
Perustettu: 1960

Perustettu: 1997
Borlänge, Ruotsi
SSAB Europe
Mobile, Alabama,
Yhdysvallat
SSAB Americas
Kierrätysmetalli
pohjainen valokaari
uuniprosessi

Nauhatuotteet
Työntekijöitä: 1 700

Nauhatuotteet ja putket

Perustettu: 1878

Työntekijöitä: 900
Perustettu: 1972

Kvarttolevyt
Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,2 milj.
tonnia
Työntekijöitä: 600
Perustettu: 2001

SSAB on pitkälle erikoistunut globaali
teräsyhtiö, jolla on noin 15 000 työntekijää yli
50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa,
Suomessa ja Yhdysvalloissa. SSAB:llä on myös
pienempiä tuotantolaitoksia ja teräspalvelu
keskuksia eri puolilla maailmaa. Esimerkkejä n
 äistä
ovat Aasian asiakkaille tarkoitettu viimeistely
linja Shanghaissa sekä teräspalvelukeskukset
Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Hämeenlinna, Suomi
SSAB Europe

Oxelösund, Ruotsi
SSAB Special Steels
Teräksen valmistus,
kvarttolevyt
Teräksen tuotantokapasiteetti: 1,5 milj.
tonnia
Työntekijöitä: 2 000
Perustettu: 1913

SSAB päätuotantopaikkakunta
SSAB muu tuotantopaikkakunta
Myyntiverkosto
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KESTÄVÄ JA TEHOKAS TUOTANTO

SSAB:N GLOBAALI TUOTANTO
SSAB:llä on kustannustehokas ja joustava
tuotantojärjestelmä. SSAB:n Ruotsissa, Suomessa
ja Yhdysvalloissa sijaitsevien t uotantolaitosten
vuosittainen terästuotantokapasiteetti on 8,8
miljoonaa tonnia. S
 SAB:lla on Pohjoismaissa viisi masuunia: yksi Luulajassa, Ruotsissa, kaksi Raahessa ja kaksi Oxelösundissa, Ruotsissa.
Niiden yhteiskapasiteetti on noin 6,4 miljoonaa
tonnia. SSAB voi käyttää kolmea, neljää tai viittä
masuunia riippuen markkinoilla kulloinkin vallitsevasta kysynnästä.
SSAB:n ainutlaatuinen erikoislujien ja kulutusta
kestävien terästen tuotantojärjestelmä on yksi
keskeinen edellytys SSAB:n strategisten kasvu
tavoitteiden saavuttamiseksi erikoisteräksissä.
SSAB:lla on yhdeksän karkaisulinjaa, joissa

Raakateräksen tuotanto
Tuhansia tonneja
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 rikoislujat teräkset valmistetaan: neljä Oxelöe
sundissa, kaksi Mobilessa, Yhdysvalloissa, yksi
Borlängessä, Ruotsissa ja kaksi Raahessa. Tällä tuotantokapasiteetilla S
 SAB:n erikoislujien ja
kulutusta kestävien terästen tuotevalikoima on
ainutlaatuinen laadun, o
 minaisuuksien ja mitta-alueiden suhteen.
SSAB:llä on Yhdysvalloissa kaksi modernia
terästehdasta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 2,4 miljoonaa tonnia. Alabamassa ja
Iowassa sijaitsevissa tehtaissa terästä valmistetaan valokaariuunimenetelmällä, ja lähes 100 %
prosessin raaka-aineesta on kierrätysterästä.
Tehtaat sijaitsevat strategisesti Y
 hdysvaltain
eteläisessä ja keskisessä osassa Pohjois-
Amerikan teollisuusalueen ytimessä, ja niistä
on strategiset yhteydet etelän satamajärjestelmään, mikä luo logistisen edun. SSAB A
 mericas
-divisioonalla on myös kolme arkkileikkauslinjaa,
jotka sijaitsevat Teksasin Houstonissa, Minne
sotan St. Paulissa ja Kanadan Torontossa. Arkki
leikkauslinjat toimivat joustavasti käsitellen
sekä yrityksen sisällä valmistettua että ulkoisilta
toimittajilta hankittua terästä. Yhdessä SSAB
Americas -divisioonan viisi tuotantolaitosta muodostavat joustavan tuotantoverkoston,
joka valmistaa, käsittelee sekä toimittaa terästä tehokkaasti eri puolille Pohjois-Amerikkaa ja
sopeutuu nopeasti markkinaolosuhteisiin.

”Jatkuva parantaminen ja siihen liittyvät projektit ovat tärkeitä,
sillä niiden avulla voidaan saavuttaa tuotannon vakaus ja parempi laatu. Lisäksi jatkuvan parantamisen avulla työntekijät
voidaan saada sitoutumaan tavoitteiden saavuttamiseen.”
MIA ERIKSSON | SSAB EUROPE, BORLÄNGE, SITE MANAGER & HEAD OF PRODUCTION

SSAB:n muut tuotantolaitokset käsittävät
valssauslinjat Oxelösundissa, Borlängessä,
Raahessa ja Hämeenlinnassa, maali
pinnoituslinjat Finspångissa Ruotsissa
sekä Hämeenlinnassa ja Kankaanpäässä.
SSAB:n tuotantojärjestelmään kuuluu myös
seitsemän putkitehdasta sekä viimeistelylinjoja
Pohjoismaissa ja teräspalvelukeskuksia eri
puolilla maailmaa.

PAINOPISTE JATKUVASSA
PARANTAMISESSA
Viime vuosina SSAB on vähentänyt kiinteitä kustannuksia, lisännyt tuotantoprosessien
rakenteellista joustavuutta sekä investoinut tuotantoonsa. Jatkossa SSAB keskittyy jatkuvaan
parantamiseen, jonka avulla tavoitellaan parannuksia tuottavuudessa ja tehokkuudessa. Jatkuvassa parantamisessa käytettävä työkalu on
SSAB One -johtamisfilosofia, joka sisältää Lean
Six Sixma -periaatteita. SSAB p
 yrkii olemaan
toimialan paras läpimenoajoissa ja toimitus

varmuudessa. Toinen tuotannon tehokkuuteen liittyvä osa-alue on toimintatapojen laaja
mittaisempi yhtenäistäminen ja standardisointi.
Nykyisessä tuotantojärjestelmässä samaa teräslaatua voidaan toimittaa asiakkaalle useista tuotantopaikoista. Tämän ansiosta SSAB voi siirtää
tuotantoa tehtaiden välillä markkinoilla vallitsevan
kysynnän ja asiakkaan sijainnin mukaan.
Prosesseja ja sisäistä tuottavuutta kehitetään jatkuvasti soveltamalla Lean-periaatteisiin
perustuvaa SSAB One -johtamisfilosofiaa. Viime vuoden aikana, SSAB on panostanut jatkuvaan parantamiseen ja asettanut siihen liittyvät
tavoitteet kaikille divisioonille, aina tuotantolinja
tasolle saakka. Jatkuva parantaminen voidaan
jakaa viiteen pääosioon:
• Turvallisuuden parantaminen
• Myynnin tehokkuus
• Tuotannon vakaus
• Toimitustäsmällisyys
• Kustannustehokkuus
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• Hämeenlinnan sinkityskapasiteetin
kasvattaminen

”Asiakkaiden liiketoimintaan keskittyminen on yksi arvoistamme. Toimitustäsmällisyys ja asiakkaille annettujen lupausten
pitäminen ovat osa sitä. Käynnissä on monia aloitteita, joiden
tavoitteena on parantaa suorituskykyämme, varmistaa, että
asiakkaamme saavat haluamansa materiaalit oikea-aikaisesti,
ja parantaa koko toimitusketjun tehokkuutta.”
TARJA KEMPPI | SSAB EUROPE, HEAD OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND IT

Toimipaikoissa on toteutettu sekä pienempiä,
että mittavampia jatkuvan parantamisen projekteja, joilla on saavutettu korkeampi tuotantokapasiteetti, kustannussäästöjä sekä parempi
toimitustäsmällisyys, kuten esimerkiksi:
• Tuotoksen parantaminen kustannusten vähentämiseksi ja kapasiteetin kasvattamiseksi

(Luulajassa aihiotuotannon tuotos,
Borlängessä valssaustuotos)
• Tuotantokapasiteetin optimointi Borlängen
jatkuvahehkutuslinjalla
Lue lisää s. 61
• Hylkäyksien vähentäminen Raahen
kuumavalssauksessa

SSAB Americas -divisioonassa työskentelee
yli 45 Lean-periaatteisiin koulutettua henkilöä (green belt- ja black belt -koulutettuja). He
johtavat projektitiimejä, joiden tehtävänä on
tehostaa organisaation prosesseja ja tuotantoa
sekä parantaa turvallisuutta ja vähentää kustannuksia. Jatkossa uusia mahdollisia projekteja
kartoitetaan ja painopiste niissä tulee olemaan
laadun ja tuotoksen parantamisessa, kustannusten vähentämisessä sekä hallinnollisten prosessien yksinkertaistamisessa.

TERÄSTUOTANNON
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN MINIMOINTI
SSAB:n merkittävimmät ympäristövaikutukset
syntyvät tärkeimmillä tuotantolaitoksillamme
Luulajassa, Borlängessä, Oxelösundissa, Raahessa, Hämeenlinnassa, Mobilessa ja Montpelierissä.
Rautamalmipohjainen teräsvalmistusprosessi
on hiili-intensiivistä, ja tuotannossa k äytetyt
raaka-aineet, kuten koksi ja hiili, aiheuttavat
pääosan SSAB:n hiilidioksidipäästöistä. Myös
energiankäyttö aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Teräsvalmistusprosessia on kehitetty ja
parannettu jatkuvasti, ja se on erittäin tehokas. SSAB:n masuunit ovatkin maailman tehokkaimpien joukossa terästuotannon päästöjen
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minimoimisen kannalta. Tähän on useita syitä:
raaka-aineena käytettävien rautapellettien korkea laatu, korkealaatuinen koksi ja tehokkaat,
häiriöttömät prosessit, joiden avulla raakarautaa valmistetaan masuuneissa. Prosesseista otetaan talteen paljon käyttökelpoisia sivutuotteita,
kuten lämpöä, kaasua, kuonaa ja pölyä ostetun
energian ja jätteiden määrän minimoimiseksi.
Kierrätetyn teräksen ja muun kierrätysmetallin
käyttö terästuotannossa säästää luonnon
varoja ja parantaa materiaalitehokkuutta, minkä
ansiosta hiilidioksidipäästöt pienenevät. Yhdysvaltain kierrätysteräspohjaisessa tuotannossa
hiilidioksidipäästöt ovat merkittävästi alhaisemmat kuin rautamalmipohjaisen terästuotannon
aiheuttamat päästöt. SSAB:n Pohjoismaiden
terästuotannosta noin 20 % ja Yhdysvaltain
tuotannosta lähes 100 % perustuu kierrätys
teräkseen.
Jatkuva kehitys ympäristön huomioimisessa
varmistetaan vertaamalla suoriutumista ympäristötavoitteita ja ympäristöjohtamis
järjestelmää vasten. SSAB:n ympäristöjohtaminen perustuu konsernin ympäristöpolitiikkaan ja
kansainvälisiin ympäristöjohtamis- ja energianhallintajärjestelmiä koskeviin ISO 14001- ja ISO
50001 -standardeihin. Kaikilla SSAB:n tuotanto
laitoksilla on kolmannen osapuolen myöntämä
ISO 14001 -sertifiointi.
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Hiilidioksidipäästöt
”Olemme kehityksen kärjessä kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategiamme ansiosta. Tavoitteemme olla fossiilivapaa
vuoteen 2045 mennessä ajaa meitä vahvasti parantamaan
toimintaamme. Ympäristötavoitteemme vuodelle 2020 auttavat meitä ottamaan tärkeitä askelia matkan varrella.”
JONAS LARSSON | SSAB, DIRECTOR OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS

Tuhansia tonneja

VUOSI 2017 LYHYESTI
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Vuonna 2016 SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittivat uuden pitkän aikavälin hankkeen – HYBRIT,
Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology
– aloittamisesta. Hankkeessa mukana olevien
yritysten tavoitteena on kehittää teräksentuotantoprosessi, jossa vety korvaa hiilen ja koksin
raudan pelkistyksessä ja josta päästönä syntyy
hiilidioksidin sijaan vettä.

minen takaisin terästuotantoprosessiin vähentää
luonnon neitseellisten raaka-aineiden tarvetta,
mikä puolestaan pienentää hiilidioksidipäästöjä
ja jätteen määrää. Materiaalit, joita ei voida kierrättää sisäisesti, voidaan jalostaa sivutuotteiksi ja myydä yrityksen ulkopuolelle, mistä syntyy
uusia tulovirtoja. Samalla hiilidioksidipäästöt pienenevät, kun luonnonvaroja korvataan kierrätys
materiaalilla muilla teollisuudenaloilla.

Lue lisää s. 59

MATERIAALI- JA ENERGIATEHOKKUUS
TUOTANNOSSA
Terästuotannon päästöjä hallitaan ja voidaan
vähentää entisestään parantamalla jatkuvasti prosessien materiaali- ja energiatehokkuutta. SSAB:lle materiaalitehokkuus tarkoittaa,
että vähemmästä materiaalista saadaan aikaan
enemmän, mikä tehostaa luonnonvarojen käyttöä. Raudan ja teräksen tuotannosta syntyy
monenlaisia sivutuotteita. Materiaalien kierrättä-

SSAB:n tuotantoprosessit ovat energia
intensiivisiä. Kaikkien laitosten järjestelmällisellä energianhallinnalla ja energian talteenotolla sekä tuottamalla sähköä prosessikaasuista
tietyillä terästehtailla taataan, että energiaa
käytetään tehokkaasti ja päästöt ovat alhaisemmat. Teräsvalmistusprosesseissa syntyy
prosessikaasuja, kuten masuunikaasua, koksiuunikaasua ja k onvertterikaasuja. Prosesseissa syntyy myös höyryä ja kuumaa vettä. Nämä
energiavirrat otetaan talteen sähkön- ja läm-
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Suorat päästöt tuotannosta (Scope 1)
Epäsuorat päästöt ostosähkön, -lämmön
ja -höyryn tuotannosta (Scope 2)
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3)

möntuotantoa varten, mitä kautta luodaan lisäsäästöjä fossiilisten polttoaineiden käytössä.
Runsaasti e
 nergiaa sisältävät kaasut, joita ei voi
käyttää terästuotannossa, käytetään paikallisissa voimaloissa tuottamaan noin 51 (45) %
SSAB:n Ruotsin ja Suomen terästuotannossa
tarvitsemasta s ähköstä. Lämpöä tuotetaan konverttereissa, joissa raudasta tehdään terästä.
Talteenotettua lämpöä on käytetty kaukolämpöverkossa Luulajassa, Raahessa ja Oxelösundissa
1980-luvulta asti. Talteenotettu lämpö täyttää
noin 90 % alueellisesta kaukolämmön tarpeesta.

• Raakaterästä tuotettiin 7 995 (7 988)
miljoonaa tonnia
• Energian kokonaiskulutus oli 9 210 (8 990)
GWh. Ostetun energian kulutus oli 7 810
(7 795) GWh
• 1 400 (1 195) GWh sähköstä tuotettiin
talteenotetusta energiasta
• Suorat hiilidioksidipäästöt tuotannosta
(Scope 1) olivat 9 828 (9 989) tuhatta tonnia
• Epäsuorat ostetun sähkön, lämmön ja
höyryn tuotannosta aiheutuvat hiilidioksidi
päästöt (Scope 2) olivat 1 216 (1 166) tuhatta
tonnia ja muut epäsuorat hiilidioksidipäästöt
(Scope 3) 2 826 tuhatta tonnia
• SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat yhteis
yrityksen, Hybrit Development AB:n,
HYBRIT-hankkeen eteenpäin viemiseksi. HYBRIT tähtää kehittämään fossiili
vapaan vedyn käyttöön perustuvan teräksen
tuotantoprosessin
Lue lisää s. 59
• SSAB:n Ruotsin Oxelösundin tehtaan uudessa tutkimushankkeessa testataan biohiilen
käyttöä masuunipohjaisessa teräksen
valmistuksessa. Tällä valmistustavalla fossiilisia hiilidioksidipäästöjä voidaan mahdollisesti vähentää jopa 30 prosenttia
Lue lisää s. 62
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HYBRIT
MASUUNI
SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät vuonna
MASUUNI
2016 HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksen
valmistus. Hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa
perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä. Lopputulos
on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksen
Fossiiliset
valmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.
polttoaineet
Fossiiliset
polttoaineet

Keväällä 2018 aloitetaan fossiilivapaan teräksentuotannon pilottilaitoksen suunnittelu- ja
valmistelutyöt. Laitos tulee Ruotsin Luulajaan ja
Norrbottenin malmialueelle, joka sijaitsee 250
kilometriä Luulajasta luoteeseen. Tavoitteena on,
että fossiilivapaa teräksenvalmistusprosessi on
valmis vuoteen 2035 mennessä. Onnistuessaan
HYBRIT mahdollistaa Ruotsin CO2-päästöjen
vähentämisen 10 %:lla ja Suomen 7 %:lla.
Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä
aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan
päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidi-

päästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen
odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaajuista kysyntää vuoteen 2050 mennessä. Terästeollisuuden aiheuttama hiilijalanjälki onkin tästä
syystä merkittävä haaste sekä Euroopalle että
koko maailmalle.
Tästä syystä SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät HYBRIT-hankkeen
vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on mullistaa
teräksenvalmistus. HYBRIT-hankkeessa rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata vedyllä.
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Projektin päävaiheet
”HYBRIT, yhteishanke LKAB:n ja Vattenfallin kanssa
fossiilivapaan teräksentuotannon kehittämiseksi
on nyt ottamassa ensiaskelia pilottitason kokeisiin.”
EVA PETURSSON | SSAB, HEAD OF STRATEGIC R&D

Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka,
jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.
Ruotsilla ja Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa tällainen hanke, sillä maissa on
paljon ilmastoälykästä ja fossiilivapaalla energialla tuotettua sähköä, alueen rautamalmivarannot
ovat Euroopan laadukkaimpia ja maiden terästeollisuus on pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen.
Tulevan kevään aikana tutkimme mahdollisuuksia
projektin laajentamiseksi myös Suomeen.
Vuosina 2016–2017 tehty ennakkotutkimus
(prefeasibility study) näyttää vihreää valoa
HYBRIT-hankkeen seuraavalle vaiheelle. Tämä
tarkoittaa, että keväällä 2018 aloitetaan suunnittelu- ja valmistelutyöt fossiilivapaan teräksen
pilottilaitosta varten. Pilottilaitos tulee Ruot-

sin Luulajaan ja Norrbottenin malmivyöhykkeelle
250 kilometriä Luulajasta luoteeseen.
Tämän suunnitteluvaiheen kulujen arvioidaan
olevan noin 20 miljoonaa kruunua. Ruotsin energiavirasto on ilmoittanut, että se rahoittaa tästä
puolet. SSAB, LKAB ja Vattenfall vastaavat jäljelle
jäävästä 10 miljoonasta kruunusta. Ruotsin energiavirasto on aiemmin tukenut ennakkotutkimusta ja tutkimusprojektia 60 miljoonalla kruunulla.
Laitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa jo
ennen kesää 2018. Hankkeen pilottivaihe kestää
aina vuoteen 2024 asti, minkä jälkeen siirrymme
kokeilu- ja testausvaiheeseen vuosina 2025–
2035. Ennakkotutkimuksen mukaan nykyisillä
sähkön-, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hinnoilla, fossiilivapaa teräs olisi noin 20–30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu teräs. Alenevilla

2020

2016–2017
ESITUTKIMUS

2025

2018–2024
PILOTTIVAIHE
• 2018–2020 Pilottilaitoksen
suunnittelu ja rakentaminen
• 2021–2024 Pilottikokeet

fossiilivapaan sähkön hinnoilla ja nousevilla Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukaisilla
(ETS) kustannuksilla fossiilivapaa teräs on markkinoilla kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa.
Jo ennen kuin täysin fossiilivapaa teräksentuotanto on käynnissä, aikoo SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 % muuntamalla Oxelösundin masuunin valokaariuuniksi.
Vuosina 2030–2040, on tarkoitus muuntaa myös
Luulajan ja Raahen terästehtaiden masuunit
valokaariuuneiksi ja näin eliminoida suurin osa
jäljellejääneistä päästöistä ja saavuttaa tavoite
olla täysin fossiilivapaa vuonna 2045.
Projektin toteutuminen vaatii kuitenkin jatkossa
kansallista panostusta Ruotsin ja Suomen valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. Luodaksemme hyvät edellytykset hankkeelle meidän

2030

2035

2025–2035
DEMONSTRAATIOLAITOSKOKEET

tulee varmistaa jatkuva fossiilivapaan sähkön
saatavuus, parempi infrastruktuuri ja suur
jänniteverkkojen nopea laajentaminen, osaamisen kehittäminen ja tutkimusrahoitus sekä nopea
päätöksenteko liittyen pilotti- ja demonstraatio
laitosten lupaprosesseihin ja hallituksen aktiivinen tuki pilotti- ja demonstraatiolaitoksille, samoin kuin tuki EU-tasolla pitkän aikavälin
edellytysten luomiseksi.
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CASE

TUOTANNON VIRTAUKSEN TARKKAILU NOPEUTTAA
JATKUVATOIMISEN HEHKUTUSLINJAN TOIMINTAA
Pidemmät tuotantoajot ja jatkuva tuotannon virtauksen tarkkailu
ovat parantaneet käytettävyyttä ja lisänneet tuottavuutta jatkuva
toimisella hehkutuslinjalla Borlängen tehtaalla Ruotsissa.
Projekti tuotannon vakauden parantamiseksi
Borlängen tehtaan jatkuvatoimisella hehkutus
linjalla alkoi vuoden 2016 alussa. Projektin tavoitteena on parantaa linjan käytettävyyttä ja tuottavuutta, jotta hehkutettujen kylmävalssattujen
tuotteiden myyntiä voidaan lisätä.
Työ tuotti tuloksia jo vuoden 2016 lopussa.
Käyttöaste kasvoi vuosien 2015 ja 2016 välillä
89 %:sta 91 %:iin, ja t uotantomäärä keskimäärin
8 300 tonnista 9 600 tonniin viikossa. Vuonna
2017 tuotantomäärää onnistuttiin vielä lisäämään. ”Tavoite vuodelle 2017 oli keskimäärin
10 500 tonnia viikossa, ja saavutimme keskimäärin 10 800 tonnia viikossa”, Borlängen kylmävalssaamon hehkutuslinjan osastopäällikkö Eva Elfving toteaa.

PIDEMPIÄ TUOTANTOAJOJA
Tuotantomäärien kasvuun on useita syitä,
joista yksi on se, että linjalla ajetaan pidempiä
tuotantoajoja.
”Kun voimme ajaa pidempiä tuotantoajoja, eikä
meidän tarvitse säätää linjaa uudelleen niin

usein, prosessista tulee vakaampi. Tämä puolestaan tasoittaa lämpötiloja, mikä mahdollistaa
korkean ja tasaisen linjanopeuden kuumennusosassa”, Eva Elfving kertoo.
”Tärkeä menestystekijä on se, että painotamme tuotannonvirtausta koko kylmävalssaamossa entistä enemmän ja tarkkailemme jatkuvasti,
kuinka linjoilla sujuu ja miltä varastotasot näyttävät. On erittäin tärkeää katsoa koko ajan eteenpäin”, Eva Elfving selittää ja jatkaa toteamalla, että jatkuvatoimisella hehkutuslinjalla ei ollut
sekunninkaan seisokkia materiaalipulan takia
vuonna 2017.

KORKEAMPI LINJANOPEUS
Tuottavuutta paransi osaltaan myös se, että
induktiouunien jäähdytystehoa on pystytty lisäämään. Työ aloitettiin vuonna 2016 ja se alkoi tuottaa tuloksia vuonna 2017.
”Olemme lisänneet sekä poltinten tehoa että
jäähdytystehoa induktiouuneissa ja lisänneet näin
kuumennuskapasiteettia. Tämä puolestaan on
kasvattanut linjanopeutta”, hän selittää.

Kuva: Henrik Hansson
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CASE

TUTKIMUSHANKE BIOHIILEN KÄYTTÄMISEKSI
OXELÖSUNDIN MASUUNISSA
Uudessa tutkimushankkeessa testataan biohiilen käyttöä masuuni
pohjaisessa teräksenvalmistuksessa. Tällä uudella valmistustavalla
fossiilisia hiilidioksidipäästöjä voidaan mahdollisesti vähentää jopa
30 prosenttia.
Hankkeesta vastaa Swerea MEFOS, joka yhdessä SSAB:n Ruotsin Oxelösundin tehtaan kanssa kehittää valmistustapoja ja suorittaa testejä
teollisessa mittakaavassa. Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin uusiutuvaa energiaa sisältävän esikäsitellyn biomassan, kuten esimerkiksi metsänhuollosta syntyneiden jätetuotteiden,
käytön mahdollisuuksia. Jos osa nykyisestä kivihiilestä voidaan korvata biohiilellä, fossiiliset hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä. Biohiilen käyttö
pienissä masuuneissa on antanut lupaavia tuloksia, mutta tekniikkaa ei vielä ole testattu teollisessa mittakaavassa.

pitkällä tähtäimellä. Biohiilihanke on erinomainen aloite, jonka myötä voimme jatkaa päästöjen
vähentämistä nykyistä masuunitekniikkaa käyttäen. Mikäli testit onnistuvat, osa nykyisestä hiilestä ja koksista voidaan korvata biohiilellä ilman
suuria investointeja, mikä lisää fossiilittoman
valmistuksen osuutta”, Oxelösundin metallurgia
johtaja Era Kapilashrami selvittää.
Hanke alkoi syyskuussa 2017. Käyttötestauksen
valmistelun ja käyttöönoton suunniteltu ajan
kohta on 2018–2019. SSAB rahoittaa hanketta
noin 13 miljoonalla Ruotsin kruunulla.

”Pyrkiessämme vähentämään hiilidioksidipäästöjä meidän on työskenneltävä sekä lyhyellä että

Kuva: Hugo Leijon
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kumppanuuden standardeja. Yritys huolehtii
liiketoiminnan etiikasta ja materiaalien
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jatkuvasti parantamaan turvallisuutta,
monimuotoisuutta ja houkuttelevuuttaan työnantajana.
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VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET

HALLINNOLLISET ASIAKIRJAT JA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERIAATTEET
SSAB:n arvot ohjaavat toimintaamme, päätöksiämme ja käyttäytymistämme SSAB:n työntekijöinä. SSAB:n hallinnolliset, toimintaa säätelevät,
asiakirjat ”Governing Documents” täydentävät
SSAB:n arvoja toiminnan perustana.
Hyvän liiketavan periaatteet sekä ympäristö- ja
turvallisuusasioita konsernin tasolla säätelevät
asiakirjat ovat SSAB:n keskeisiä hallinnollisia asiakirjoja. SSAB:llä on myös paikallisia toimintaa sääteleviä asiakirjoja, jotka täydentävät hyvän liiketavan periaatteita ja vastaavat yhtiön kohtaamiin
haasteisiin eri maissa. Kaikki hallinnolliset asiakirjat tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.

Hyvän liiketavan periaatteet
SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet (Peri
aatteet) koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä ympäri maailman, riippumatta työtehtävästä,
organisaatiotasosta tai asemasta. Niistä kerrotaan työntekijöille verkkokoulutusten kautta.
Periaatteet ovat SSAB:n eettinen kompassi. Ne
ohjaavat SSAB:n toimintaa suhteessa sidosryhmiin ja markkinoihin. Periaatteet
• auttavat muuntamaan arvot toiminnaksi
• muodostavat perustan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun sitoumuksille
Periaatteet edellyttävät lainsäädännön ja säädösten noudattamista. Periaatteiden kohdat ovat

ensisijaisia kaikkiin muihin toimintaa sääteleviin
asiakirjoihin nähden divisioonan tai tytäryhtiön
tasolla. Tietyissä tapauksissa ne voivat mennä
kansallisia lakeja ja säädöksiä pidemmälle.
SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact
-aloitteen ja tukee sen ihmisoikeuksia, työoloja,
ympäristöä ja korruptionvastaista työtä koskevia periaatteita. SSAB tukee myös kansainvälistä
ihmisoikeuslakia, ILO:n keskeisiä yleissopimuksia,
monikansallisia yrityksiä koskevia OECD:n
suuntaviivoja sekä yritystoimintaa ja ihmis
oikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja.

Johtamisjärjestelmät ja riskienhallinta
Johtamisjärjestelmillä ja toimintasuunnitelmilla varmistetaan, että SSAB toteuttaa tärkeisiin
kestävän kehityksen asioihin liittyvää työtään
järjestelmällisesti. Käytössä on monia eri johtamisjärjestelmiä ja -työkaluja, sekä yrityksen itse
kehittämiä että kolmansilta osapuolilta lisensoituja. Niiden avulla voidaan varmistaa, että toiminta on SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden sekä
ympäristöä ja turvallisuutta koskevien toimintaa
säätelevien asiakirjojen mukaista.
• Kaikissa tuotantopaikoissa on otettu käyttöön
turvallisuusjohtamisen järjestelmät, joiden
avulla työterveys- ja työturvallisuustyötä tehdään systemaattisesti OHSAS 18001
-standardin mukaisesti.

“Riskiarviointi tarjoaa SSAB:lle paremmat mahdollisuudet
identifioida ja ymmärtää kohtaamansa ihmisoikeusongelmat
sekä huolehtia niistä tehokkaasti. Se on tärkeä osa kestävän
kehityksen ohjelmaamme.”
KRISTIN NORDSTRÖM | SSAB, VP AND HEAD OF ETHICS AND COMPLIANCE
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GLOBAL COMPACT -ALOITE
SSAB on allekirjoittanut YK:n Global
Compact -aloitteen ja pyrkii jatkuvasti
parantamaan toimintaansa vaaliakseen
ja kunnioittaakseen sen kymmentä peri
aatetta sekä edistääkseen sen henkeä
ihmisoikeuksien, työolojen, ympäristön ja
korruption torjunnan alueilla.

• Ympäristö- ja ilmastotyöstä huolehditaan ensi
sijaisesti ympäristöasioiden hallintaa koskevan
ISO 14001 -standardin mukaisesti sekä paikallisten energianhallintajärjestelmien avulla.
• Työympäristöön liittyviin riskeihin ja ympäristö
riskeihin vastataan myös S
 SAB:n sisäisen riskienhallinnan ja sisäisten tarkastusten avulla.
Järjestelmämme varmistavat sen, että tavoitteita
asetetaan, suoriutumista mitataan ja edistymistä seurataan.

LIIKETOIMINTAETIIKKA
Maailmanlaajuinen liiketoiminta edellyttää hyvää
liiketoimintaetiikan hallintaa. SSAB:lla on viitekehys
liiketoimintaetiikalle ja sääntöjen noudattamiselle. Sen avulla SSAB pyrkii luomaan kypsän yritys
kulttuurin, joka tukee eettistä toimintaa. Viitekehys tarjoaa tukea ja työkaluja, jotka edesauttavat
SSAB:n oletuksen toteutumista siitä, että kaikki

GRI REPORT

työntekijät toimivat rehellisesti, suoraselkäisesti ja vastuullisesti. Liiketoimintaetiikan koulutuksen
tarve kasvaa, kun SSAB:sta tulee yhä globaalimpi
ja monimuotoisempi ja kun lainsäädäntöä on viime
vuosina kiristetty useissa maissa.

Ethics and Compliance -funktio
SSAB:llä on Ethics and Compliance -funktio, jonka
avulla SSAB panostaa entistäkin enemmän liiketoimintaetiikan kysymyksiin. Toiminnolla on strateginen vastuu:
• liiketoimintaetiikkaan, korruption torjuntaan ja
ihmisoikeuksiin liittyvästä työstä
• alaa koskevien uusien säännösten ja kansainvälisten ohjeiden käyttöönotosta yhtiössä.
Ethics and Compliance -funktion toiminnan tärkeimpiä osa-alueita ovat riskiarvioinnit ja työntekijöiden kouluttaminen. Näiden avulla voidaan
ehkäistä ja vähentää korruptiota sekä havaita
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ja ihmisoikeusrikkomusten ehkäisemiseksi sekä
liiketoimintamme mahdollisesti aiheuttaman
ihmisoikeuksia koskevien negatiivisten vaikutusten korjaamiseksi. Pyrimme tarjoamaan turvalliHallinnolliset asiakirjat
sen työympäristön, jossa työntekijät eivät altistu
SSAB:llä on useita hallinnollisia, toimintaa säätele- häirinnälle tai syrjinnälle. Kunnioitamme työnviä, asiakirjoja (Governing Documents), jotka tuke- tekijöiden yhdistymisvapautta ja oikeutta käydä
kollektiivisia neuvotteluja.
vat liiketoimintaetiikan ja sääntöjen noudattamisen ohjelmaa:
• Hyvän liiketavan periaatteet (päivitetty 
Korruptionvastainen työ
vuonna 2017)
SSAB tekee aktiivista työtä korruption estämi• Korruptionvastaista työtä koskevat ohjeet; anta- seksi liiketoiminnassaan. SSAB:n korruptionvasvat tietoa siitä, mitä asioita SSAB pitää lahjontana taista työtä koskevassa toimintaa säätelevässä
ja asiattomina etuina sekä miten työntekijöiden
asiakirjassa määritetään SSAB:n nollatoleranssi
odotetaan käyttäytyvän toimittajia, asiakkaita ja linja lahjontaa ja korruptiota kohtaan. Lisäksi siimuita liiketoimintakumppaneita kohtaan
nä on ohjeita päivittäistä työtä varten. Asiakirja
• Liiketoimintakumppaneiden tarkastusta koske- tarjoaa työntekijöille tietoa siitä, mitä asioita
vat ohjeet; kuvailevat riskiarvioprosessit, joiden SSAB pitää lahjontana ja asiattomina etuina sekä
avulla liiketoimintakumppanit tarkastetaan kor- miten työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän
toimittajia, asiakkaita ja muita liiketoimintakumpruption esiintymisen riskialueilla
• Ethics Line -ilmiantojärjestelmää koskevat
paneita kohtaan. SSAB:lla on myös korruptionohjeet; määrittävät valitusmenettelyt ja selvitvastaista työtä koskeva opas, jonka avulla petosja korruptioriskejä voidaan arvioida.
tävät, miten raportteja tutkitaan.
ja vähentää säännösten noudattamiseen ja liike
toimintaetiikkaan liittyviä riskejä. Toiminto on osa
SSAB:n lakitoimintoja.

Ihmisoikeudet

Ethics Line

Yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n
suuntaviivojen mukaan yhtiöiden tulee kunnioittaa ihmisoikeuksia. SSAB tukee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja ja on sisällyttänyt sitoumuksen hyvän liiketavan
periaatteisiinsa. SSAB ottaa käyttöön prosesse-

Kaikkien SSAB:n työntekijöiden tulee tuntea velvollisuudekseen reagoida, epäiltyjen tai havaittujen väärinkäytösten yhteydessä. SSAB:llä on
ilmiantojärjestelmä, Ethics Line, jonka kautta
työntekijät voivat raportoida havaintonsa epäasianmukaisesta toiminnasta. Ethics Line on
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otettu käyttöön 14 maassa. Tietoisuutta Ethics
Line -järjestelmästä on lisätty viestinnällä sekä
verkkopohjaisilla koulutuksilla.

2017 LYHYESTI

Liiketoimintaetiikan koulutus

• Myyntiorganisaatiolle järjestettiin koulutusta korruptionvastaisesta työstä ja
liiketoimintaetiikasta. Koulutus perustuu
SSAB:n toimintaa sääteleviin asiakirjoihin ja arvoihin ja sisältää käytännön esimerkkejä sekä dilemmakeskusteluita
• 91 (90) % työntekijöistä oli suorittanut
pakollisen liiketoimintaetiikan koulutusohjelman
• Strukturoitu perehdytysohjelma otettiin
käyttöön uusille työntekijöille. Kaikkien
uusien työntekijöiden tulee suorittaa
liiketoimintaetiikan koulutusohjelma ja
allekirjoittaa hyvän liiketavan periaatteet ensimmäisten työviikkojen aikana
• Suoritettiin alustava ihmisoikeuksien
riskienarviointi, jossa keskityttiin mahdollisiin riskeihin, jotka liittyvät SSAB:n
toimintoihin Kiinassa, Puolassa ja
Etelä-Afrikassa

Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan SSAB:n hyvän liiketavan periaatteita ja
korruptionvastaista työtä säätelevän asiakirjan
määräyksiä. Lisäksi odotetaan, että työntekijät
tietävät, miten säädösten noudattamatta jättämisestä ilmoitetaan Ethics Line -järjestelmän
avulla. Jaetut eettiset ohjeet ovat tärkeitä SSAB:n
kaltaisessa globaalissa yrityksessä. Koulutuksesta huolehditaan globaalin verkkokoulutusmoduulin
avulla. Siten voidaan saavuttaa kaikki työntekijät,
tarjota liiketoimintaetiikan koulutusta ja ottaa korruptionvastaiseen työhön liittyviä aloitteita käyttöön. Lisäksi uusien työntekijöiden tulee suorittaa
liiketoimintaetiikkaa koskeva koulutusohjelma ja
allekirjoittaa hyvän liiketavan periaatteet ensimmäisten työviikkojen aikana.
Verkkokoulutuksen lisäksi järjestetään säännöllisesti myös ”face-to-face” -koulutustilaisuuksia. Koulutusta tarjotaan lähinnä hallinnossa, myynnissä ja hankinnoissa työskenteleville
työntekijöille, jotka saattavat altistua korruptiolle
tai lahjontayrityksille. Koulutus perustuu SSAB:n
arvoihin ja toimintaa sääteleviin asiakirjoihin. Koulutus kertoo osallistujille, mitä korruptiolla ja lahjonnalla tarkoitetaan sekä miten SSAB:n etiikan ja
sääntöjen noudattamisen ohjelma on rakennettu.
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Liiketoimintakumppaneiden
liiketoimintaetiikan arviointi
Joissakin tapauksissa SSAB tarkastaa liike
toimintakumppaniensa lahjomattomuuden
tavallista tarkemmin. SSAB:lla on ohjeet liike
toimintaetiikan tarkastuksille. Ne on kohdistettu
lähinnä edustajille, tietyille jakelijoille ja konsulteille, jotka edustavat SSAB:tä kolmansien osapuolten

kanssa. Suurimmassa osassa tapauksista liiketoimintakumppanin lahjomattomuutta ei tarvitse
tarkastaa sen tarkemmin. Ohje tarkoittaa kuitenkin
sitä, että SSAB ei voi solmia tai uusia sopimuksia
korruption riskialueilla toimivien liiketoimintakumppaneiden kanssa ennen tarkastusta, jossa osoitetaan, että kyseinen kumppani kunnioittaa SSAB:n
perustavanlaatuisia liiketoimintaetiikan sääntöjä.

SSAB 2017
JOHDANTO

LIIKETOIMINTAKATSAUS
MARKKINAYMPÄRISTÖ

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

STRATEGIA

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

FINANCIAL REPORTS 2017

KESTÄVÄT TOIMINNOT

VASTUULLINEN KUMPPANI

67

TULOSKESKEINEN ORGANISAATIO

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian tärkeimmistä
osa-alueista ja olennainen keino saavuttaa yhtiön kunnianhimoiset
strategiatavoitteet. Toimintamalli, joka perustuu hajautettuun
vastuuseen ja yrittäjyyteen on SSAB:n menestyksen perusta.
Tuloskeskeisen organisaation saavuttamiseen
liittyvät neljä painopistealuetta ovat:
• Turvallisuuden parantaminen tavoitteena olla
maailman turvallisin teräsyhtiö
Lue lisää s. 70
• Tuottavuuden lisääminen jatkuvan
parantamisen avulla
• Tuloskeskeisen kulttuurin vahvistaminen

SSAB One on myös yhteinen nimittäjä jatkuvalle parantamiselle. Menestymme kun huolehdimme siitä, että kaikki ymmärtävät SSAB
One -filosofian ja olemme omaksuneet S
 SAB:n
vision yhteiseksi päämääräksemme, pidämme y htiön arvoja toimintamme perustana sekä
hyödynnämme periaatteitamme tavoitteidemme
saavuttamiseksi.

TUOTTAVUUDEN LISÄÄMINEN JATKUVAN
PARANTAMISEN AVULLA

SSAB One -filosofiaan sisältyy kaksi tavoitetta:
• Työn virtausten (”workflows”) parantaminen
asiakkailta tulevan kysynnän mukaan
• Koko henkilöstö osallistuu jatkuvaan
parantamiseen

SSAB One – yhteinen johtamisfilosofiamme
SSAB One on yhteinen johtamisfilosofiamme.
Se sisältää SSAB:n vision, arvot ja periaatteet.
Yhdessä ne näyttävät yhtiölle suunnan ja luovat liiketoiminnan viitekehyksen. Sana ”johtaminen” ei tarkoita, että filosofia koskisi ainoastaan
esimiehiä. Se koskee jokaista SSAB:llä. Voimme
onnistuneesti osallistaa kaikki työntekijämme
yhtiön kehittämiseen silloin, kun heillä on hyvä
ymmärrys johtamisfilosofiastamme. SSAB One
tarjoaa yhteisen viitekehyksen ja kielen yhtiön eri
osien välille.

Periaatteet:
• Normaalitila: voimme parantaa
suoriutumistamme ainoastaan silloin, kun
olemme määritelleet ja kuvanneet normaali
tilan koskien turvallisuutta, laatua ja tehokkuutta. Näin myös poikkeamat voidaan tunnistaa helposti ja niihin voidaan reagoida.
• Oikein minulta: jokainen huolehtii, että tekeetyönsä kerralla oikein. Virhettä ei päästetä

SSAB:n strategia

SSAB ONE
VISIO

Vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma
ARVOT

Keskitymme asiakkaan liiketoimintaan
Kannamme vastuumme
Ylitämme odotukset
PERIAATTEET
Opi ja kehity
Oikein minulta

Asiakaslähtöisyys

Normaalitila

eteenpäin tuotantoketjussa. Meillä on järjestelmällinen tapa käsitellä poikkeamat ja virheet
sekä oppia niistä
• Opi ja kehity: kehitys on osa jokaisen päivittäistä työtä. Esimiehet valmentavat tiimejään
ja antavat jokaiselle työntekijälle mahdol-

lisuuden vaikuttaa omalla osaamisellaan ja
sitoutumisellaan
• Asiakaslähtöisyys: ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja keskitymme parantamaan kaikkia toimintoja, jotka luovat arvoa asiakkaalle
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”Vuonna 2017 näimme ensimmäistä kertaa SSAB One
-johtamisfilosofiaan sisältyvän jatkuvan parantamisen tuloksia.
Olemme vasta aloittamassa työtä, joten merkittävät mahdollisuudet, joita kaikkien työntekijöiden mukanaolo jatkuvassa
parantamisessa tuo mukanaan, ovat vasta edessämme.”
ROBERT KUSEN | HEAD OF SSAB ONE
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TULOSKESKEISEN KULTTUURIN
VAHVISTAMINEN

SSAB:n työntekijöiden sitouttaminen
tavoitteiden saavuttamiseen

Osaamisen ja lahjakkuuksien hankinta

Tuloskeskeiselle organisaatiolle on olennaista, että
kaikkien työ edistää SSAB:n s trategian toteuttamista. Työntekijöiden sitoutuneisuus, selkeästi määritellyt tavoitteet ja odotukset sekä palautteenanto,
ovat keskeisiä asioita tulosten aikaansaamisessa.

Koko toimialalle on haastellista houkutella ja
pitää osaavia työntekijöitä sekä vahvoja johtajia. SSAB työskentelee systemaattisesti tunnistaakseen kriittiset osaamiset ja vastatakseen
osaamistarpeisiin. Seuraavassa on esimerkkejä
toimenpiteistä lahjakkuuksien houkuttelemiseksi
ja sitouttamiseksi:
• Henkilökohtaiset kehityskeskustelut jokaisen
työntekijän kanssa, sekä vuosittaiset keskustelut liiketoimintojen johtajien kanssa
• Kriittisten osaamislähteiden tunnistaminen,
kuten tietyt oppilaitokset ja yliopistot
• Yhteistyö muiden toimialojen yritysten, joilla
on samantyyppisiä rekrytointitarpeita
• Kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille organisaation kaikilla tasoilla
• Vuosittainen seuraajasuunnittelu

SSAB panostaa siihen, että työntekijät tuntevat hyvin liiketoimintastrategian, jotta kaikki tiimit ja työntekijät tekevät töitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. SSAB One -johtamisfilosofia
tarjoaa viitekehyksen jatkuvalle parantamiselle ja
hyvien tulosten saavuttamiselle. Vuotuisissa kehityskeskusteluissa kaikki työntekijät ja esimiehet
asettavat tavoitteet, arvioivat saavutettuja tuloksia, antavat molemminpuolista palautetta, keskustelevat turvallisuudesta sekä työpaikan ilmapiiristä ja suunnittelevat tulevaisuutta suoriutumisen ja
yksilöllisen kehityksen näkökulmasta.
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Vakituiset työntekijät vuoden lopussa

Työntekijät – sukupuolijakauma1)
Naisia 19 %
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Vakituiset työntekijät vuoden lopussa
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SSAB arvioi ja muokkaa palkitsemisrakenteita jatkuvasti varmistaakseen, että tulosjohtamisen prosesseja tuetaan tehokkaasti. Työntekijä- ja johtajakriteerit ovat tärkeitä elementtejä hyvän suoritustason
saavuttamisessa. Potentiaalisten työntekijäkandidaattien ja organisaation eri tasoilla olevien kehitysmahdollisuuksien yhdistäminen on tärkeää tuloskeskeisen organisaation kehittämisen kannalta.

asiakkaidemme tarpeisiin. SSAB:lla on pitkän
aikavälin tavoitteena lisätä naispuolisten työntekijöiden määrää yhtiössä. Naiset ylimmän johdon tehtävissä ovat tärkeitä roolimalleja, mikä
myös edistää tasa-arvoisuuden kehitystä. Vuonna 2015 julkistettu tavoite on kasvattaa naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä niin, että
vuoden 2019 lopussa heitä olisi 30 %.

Monimuotoisuus tuo mahdollisuuksia

SSAB:llä on käynnissä useita aloitteita, joiden tarkoitus on edistää monimuotoisuutta ja yhteenkuuluvuutta, joista alla on muutama esimerkki:
• Sisäisen mentorointiohjelman kehittäminen,
jossa SSAB:n johtoryhmän jäsenet toimivat mentoreina naismentoroitaville. Ohjelma
aloitettiin vuonna 2016. Tavoitteena on tehdä
ohjelmasta sekä mentoreille että mentoroitaville yhteinen oppimiskokemus, jossa vaihdetaan kokemuksia, avarretaan näkökulmia ja
rakennetaan verkostoja organisaatiossa
• Monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinnissa
johto-ja asiantuntijatehtäviin sekä kehittymis
ohjelmiin, kuten tekniseen kehittämisohjelmaan
ja liiketoiminnan kehittämisen ohjelmaan
• Henkilöstökysely joka toinen vuosi
• Yhteistyö muiden yritysten ja viranomaisten kanssa. Esimerkkinä, SSAB tekee useilla
paikkakunnilla Ruotsissa yhteistyötä kuntien kanssa ja luo harjoittelupaikkoja erilaisista taustoista tuleville ihmisille, myös ulkomaalaistaustaisille. Tällainen kumppanuus tarjoaa

Menestyksemme riippuu vahvasti työntekijöidemme osaamisesta ja sitoutumisesta. SSAB:llä on yli
15 000 monista eri demografisista taustoista tulevaa työntekijää, jotka ovat kotoisin yli 50 eri maasta. Tämän monimuotoisuuden hyödyntäminen on
edellytys sille, että voimme tarjota erinomaisen
asiakaskokemuksen. Monimuotoisuuden edistäminen ei kuitenkaan automaattisesti paranna työntekijöiden sitoutuneisuutta tai yrityksen tulosta. SSAB
pyrkii saavuttamaan myös osallistavan johtamisen
ja yhteenkuuluvuuden kulttuurin, millä tarkoitetaan,
että työntekijät kokevat kuuluvansa joukkoon ja
että heillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja menestyä.
Teräsala on ollut perinteisesti miesvaltainen, eikä
SSAB ole tässä poikkeus: 19 % työntekijöistämme
on naisia. Uskomme, että sukupuolijakauman tasapainottaminen vaikuttaa myönteisesti turvallisuuskulttuuriin ja tuloskeskeiseen kulttuuriimme
sekä siihen, että pystymme paremmin vastaamaan
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”Työskentely sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta on
tärkeää parhaiden työntekijöiden houkuttelemisen kannalta.
SSAB:ssä kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet. Jos me
onnistumme luomaan kulttuurin, jossa kaikki tuntevat olevansa
mukana, meistä tulee turvallisempi ja houkuttelevampi
työnantaja – ja kuten nykyisistä tutkimustiedoista käy ilmi,
myös tuloksemme paranevat.”
LINNÉA ENGSTRÖM | SSAB, MANAGER TALENT MANAGEMENT

osallistujille mahdollisuuden saada kokemusta
Ruotsin t yömarkkinoista ja parantaa kielitaitoaan, samalla kun SSAB saa mahdollisuuden
uuden osaamisen löytämiseksi
• Osallistuminen ulkoisiin strategisiin a
 loitteisiin
kuten: Female Leader Engineer ( Ruotsi),
Women in Tech (Suomi) ja Association of Women in the Metal Industries ( SSAB Americas)

Johtajuuden ja työntekijöiden
sitoutumisen vahvistaminen
JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Vahva johtamispolku on tuloskeskeisen
organisaation edellytys, mutta myös strateginen valinta SSAB:lle. Johtajilla on suuri vaikutus
tulosten aikaansaamiseen, osallistamisen kulttuurin luomiseen ja muutoksen hallintaan. SSAB
pyrkii varmistamaan, että yhtiön sisäiset johtajalahjakkuudet tunnistetaan ja että heitä kehite-

tään järjestelmällisesti. Johtajuuden kehittäminen
on osa SSAB One -johtamisfilosofiaa.
TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTUNEISUUS

SSAB toteuttaa henkilöstökyselyjä ja antaa työntekijöilleen mahdollisuuden tuota tätäkin kautta
esiin työhön liittyviä näkemyksiään. Kyselyiden
tulokset auttavat analysoimaan työntekijöiden
sitoutuneisuutta edistäviä tekijöitä ja havaitsemaan kehitysmahdollisuuksia, jotka parantavat johtamista, tuloskeskeisyyttä ja sitoutumista.
Kyselyn tutkimuksia hyödynnetään kaikilla organisaation tasoilla alkaen konsernin johtoryhmästä
aina yksittäisiin tiimeihin asti. Jokainen esimies on
vastuussa kehitystoimenpiteiden suunnittelusta,
niiden toteuttamisesta sekä tiiminsä seurannasta
kyselyn tulosten perusteella. SSAB on kehittänyt
työkalupakin, joka auttaa johtajia tulosten viestimisessä ja toimintasuunnitelmien laatimisessa.
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TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö, ja
yhtiön päämääränä on saavuttaa nollataso tapaturmissa,
loukkaantumisissa ja työperäisissä sairauksissa. Yhtiölle on
ensisijaisen tärkeää, että se tarjoaa turvallisen ympäristön
työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja vierailijoilleen.
PAINOPISTEENÄ TURVALLISUUS
Jokainen SSAB:n työntekijä on henkilökohtaisesti
vastuussa turvallisesta työskentelemisestä joka
päivä. Turvallinen työskentely on työsuhteen
perusedellytys. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme ja osa johtamisjärjestelmäämme.
Vuonna 2018 kaikki SSAB:n työntekijät tulevat
allekirjoittamaan turvallisuussitoumuksen, jossa he sitoutuvat työskentelemään turvallisesti.
Turvallisuussitoumuksen allekirjoittamisen yhteydessä keskustellaan siitä, mitä turvallisuus merkitsee henkilökohtaisesti ja mikä on työntekijän
panostus turvallisuuden parantamiseen SSAB:lla.
Turvallisuuden lisäksi SSAB keskittyy ennalta
ehkäisevään työterveyteen edistääkseen työn
tekijöiden yleistä hyvinvointia. Jotta voimme
saavuttaa tavoitteemme nolla tapaturmaa,
loukkaantumista ja työperäistä sairautta, SSAB
sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:
• Varmistamme, että turvallisuus on olennainen
osa kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa
koko yhtiössä
• Teemme yhteistyötä onnettomuuksien ja

•

•

•

•

työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi
tunnistamalla, arvioimalla ja poistamalla
riskejä työympäristöstä
Tunnistamme ja puutumme järjestelmällisesti tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden perimmäisiin syihin, jotta voimme
estää niiden tapahtumisen uudelleen
Varmistamme, että johto ja linjaorganisaatio
ovat vastuussa työturvallisuudesta ja saavat tukea turvallisuusasiantuntijoilta. Jokainen SSAB:n työntekijä on vastuussa omasta
ja muiden turvallisuudesta työympäristössään. Toiminta on keskeytettävä ja kollegoita ja urakoitsijoita on ohjeistettava mikäli he
ottavat riskejä tai eivät noudata annettuja turvaohjeita. Kaikki työskentely, joka ei ole
turvallista, on keskeytettävä
Varmistamme, että kaikki esimiehet johtavat esimerkillään. He ovat vastuussa työympäristöstä ja heidän on toimittava hyvinä
roolimalleina
Varmistamme, että kaikilla t yöntekijöillä
on tarvittavat ohjeet, koulutus ja varusteet
turvalliseen työskentelyyn

”Turvallisuus SSAB:lla on kehittynyt yleisesti positiiviseen
suuntaan vuonna 2017. Olemme siis menossa oikeaan
suuntaan, mutta vielä on parannettavaa. On tärkeää
keskustella siitä, mitä turvallisuus merkitsee meidän kaikkien
kannalta ja miten voimme tehdä SSAB:stä maailman
turvallisimman teräsyhtiön. Turvallisuussitoumuksen
allekirjoittaminen on erinomainen mahdollisuus tähän.”
HARRI LEPPÄNEN | SSAB, HEAD OF ENVIRONMENT AND SAFETY

• Noudatamme lakien, asetusten ja SSAB:n
omien ohjeistusten asettamia vaatimuksia
tai ylitämme ne
• Asetamme selkeät turvallisuustavoitteet
ja seuramme säännöllisesti, että tavoitteet
saavutetaan

TURVALLISUUDEN
JOHTAMINEN SSAB:LLÄ
Jotta SSAB voisi parantaa suoriutumistaan
turvallisuusasioissa, sillä on koko yhtiön laajuinen
turvallisuuden asiantuntijaryhmä sekä turvallisuuden johtoryhmä. Turvallisuuden johtoryhmään
kuuluu ylemmän johdon edustajia kaikista SSAB:n
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divisioonista, sekä tytäryhtiöistä Tibnorilta,
Ruukki Constructionista ja Meroxista. Turvallisuuden johtoryhmä toimii päättävänä elimenä
koko konsernia koskevissa turvallisuusasioissa.
Ryhmän vastuulla on myös edistää myönteistä turvallisuuskulttuuria yhtiössä. Turvallisuuden
asiantuntijaryhmän päätehtävä on jakaa tietoa
divisioonakohtaisista turvallisuusohjelmista, saavutetuista tuloksista, parhaista käytännöistä,
vakavista tapaturmista ja ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvistä suosituksista. Ryhmä tekee myös
konsernin laajuisia t urvallisuusaloitteita, joiden
toteutuksesta päättää turvallisuuden johtoryhmä. SSAB:n turvallisuusjohtamisen järjestelmä
täyttää kansainvälisen OHSAS 18001 -standardin
vaatimukset.
SSAB:n avaintunnusluku turvallisuuden seurannassa on tapaturmataajuus (LTIF, Lost Time Injury Frequency). Kaikille divisioonille on asetettu vuosittaiset tavoitteet tapaturmataajuuden
parantamiseksi ja ne raportoivat turvallisuus
kehityksesta kuukausittain konsernin johto
ryhmälle. SSAB seuraa turvallisuutta myös toimipaikkatasolla ja alihankkijoilla.

ALIHANKKIJOIDEN TURVALLISUUS
Joka vuosi SSAB:lla työskentelee satoja muiden
yritysten edustajia, erityisesti huolto- ja korjaustehtävissä. Alihankkijayrityksiltä vaaditaan tarkat
turvallisuusselvitykset, ja yhdessä SSAB:n kanssa yhteistyöyritykset varmistavat jokaisen SSAB:n
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Tapaturmataajuus (LTIF)*
tiloissa työskentelevän henkilön turvallisuuden.
Järjestämme alihankkijoille myös turvallisuuskou- LTIF
10
lutuksia ja keskustelutilaisuuksia lisätäksemme
heidän turvallisuustietoisuuttaan.

VUOSI 2017 LYHYESTI

8

TYÖTERVEYS
Terveellinen työympäristö on perusta hyvin suoriutuvalle organisaatiolle. SSAB:lla on käytössä kokonaisvaltainen lähestymistapa työhyvinvointiin ja työntekijöiden työelämän laatuun,
työturvallisuuden ohella. Hyvinvointi nähdään
työnantajan ja työntekijän yhteisenä vastuuna,
jota SSAB:n tarjoama työterveyden viitekehys
edistää:
• Hyvän liiketavan periaatteet tarjoavat viite
kehyksen sille, miten toimimme ja miten saamme työntekijämme sitoutuneiksi työhönsä
• Johtamisfilosofia SSAB One auttaa työn
tekijöitä kehittymään, oppimaan ja saavuttamaan tuloksia, joiden taustalla on työntekijän
osaaminen ja panostus
• Johtajuus, mikä rakentuu johtajuuskriteereille,
joissa korostetaan yksilöä ja palautteenantoa
• Säännölliset henkilöstökyselyt, jotka tuovat esiin sekä organisaation vahvuudet että
kehityskohteet ja auttavat parannustoimen
piteiden toteuttamisessa
• Työterveyspalvelut
• Sairaspoissaolojen seuranta ja syiden
tunnistaminen
• Terveellisten elämäntapojen tukeminen
(liikunta- ja vapaa-ajantoiminta)

6
4
2
0
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* Tapaturmataajuus viittaa vähintään yhden
työpäivän poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin
miljoonaa työtuntia kohden, omat työntekijät
ja alihankkijat

• SSAB:n tapaturmataajuus oli 5,6 (6,8)
• SSAB:n työntekijöille ja urakoitsijoille sattui yhteensä
167 (202) tapaturmaa
• Kokonaisuudessaan turvallisuuskehitys oli positiivista.
Se kuitenkin vaihteli eri divisioonien välillä. SSAB
Europe, SSAB Special Steels ja Tibnor paransivat suoriutumistaan turvallisuudessa, kun taas
SSAB Americas -divisioonassa ja tytäryhtiö Ruukki
Constructionissa kehitys oli negatiivista
• Huhtikuussa 2017, Ruukki Constructionin työntekijä
kuoli tapaturmassa, joka tapahtui Norsk Hydron työmaalla Karmøyssa Norjassa, jossa Ruukki Construction toimi alihankkijana. Onnettomuus tapahtui katto
rakenteisiin kuuluvien teräspalkkien asennuksen
yhteydessä. Onnettomuuden tutkinta on meneillään
• Pitkäaikaista turvallisuustyötä jatkettiin monin eri toimenpitein. Jokapäiväisen turvallisuusjohtamisen lisäksi, järjestettiin turvallisuuskampanjoita, turvallisuus
kulttuurin arviointeja sekä turvallisuuskoulutusta
• SSAB:n turvallisuussitoumuksen allekirjoittaminen
aloitettiin Borlängen tehtaalta Ruotsissa sekä SSAB
Americas -divisioonassa. Turvallisuussitoumus on
sitoumus, jonka SSAB:n työntekijät tekevät itselleen
ja kollegoilleen siitä, että laittavat turvallisuuden aina
tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi. Vuonna 2018,
kaikki SSAB:n työntekijät tulevat allekirjoittamaan
turvallisuussitoumuksen, jossa he sitoutuvat työskentelemään turvallisesti
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PEITTAUSLINJAN INVESTOINTIPROJEKTISSA
PANOSTETAAN URAKOITSIJATURVALLISUUTEEN
SSAB:n Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan alkupää uusitaan
kokonaan projektissa, joka jatkuu vuoden 2018 syksyyn. Nykyisen
peittauslinjan tuotanto toimii rakennus- ja laiteasennustöiden
ajan normaalisti, joten alueella työskentelee samanaikaisesti
sekä tuotannon henkilöstöä että uuden linjan rakentamiseen
osallistuvia ulkopuolisia urakoitsijoita. Ulkopuolisten urakoitsijoiden
perehdytykseen turvallisuusasioihin panostetaan paljon.
Peittauslinjan investointiprojektille on nimitetty päätoiminen
turvallisuuskoordinaattori.
Projektin turvallisuussuunnitelma sisältää ohjeet
ja toimintatavat turvalliseen työskentelyyn.
Lisäksi eri työvaiheista tehdään erikseen riski
analyysit ennen työvaiheiden aloittamista. Haasteita turvallisuudelle aiheuttaa se, että linjan
tuotanto pyörii normaalisti myös rakennus- ja
asennustöiden aikana.

linnan tehtaan yleiset turvallisuuteen liittyvät
asiat, suojavarusteet, tehdasalueella liikkuminen
jne. Sen jälkeen vuorossa on osastokohtainen
perehdytys, jossa syvennytään työalueen erityis
piirteisiin erityisesti turvallisuuden kannalta.
Perehdytyksen viimeinen vaihe on työkohtainen
perehdytys.

”Projektin eri vaiheissa alueella työskentelee
ulkopuolisia urakoitsijoita useista maista. Järjestämme perehdytystilaisuuksia ja teemme turvallisuuteen liittyvää materiaalia sekä englanniksi
että suomeksi”, kertoo turvallisuuskoordinaattori
Tommi Nisula.

TIEDONKULKUUN PANOSTETAAN

Urakoitsijoille järjestettävä kolmivaiheinen
perehdytys alkaa tehdaskohtaisesta perehdytyksestä, jossa käydään läpi muun muassa Hämeen-

Yhteiseen työmaahan liittyen on varmistettava,
että tavaraliikenne ja nosturien toiminta onnistuu
rakennus- ja asennustöidenkin aikana. Kun projekti etenee ja alueella työskentelee yhtä aikaa
useita urakoitsijoita, järjestetään päivittäin palaveri, jotta voidaan varmistaa tiedon kulku kaikille osapuolille toistensa työvaiheista. Päivittäisiin
palavereihin osallistuvat projektin vastuu
henkilöt SSAB:ltä ja urakoitsijoilta sekä tuotan-

Kuva: Jaana Henttonen

non edustajat. Palaverimuistio, johon päivittäisen
palaverin päätökset ja asiat kirjataan, jaetaan
alueella työskenteleville ja tehtaan johdolle.
”Projektin etenemisestä tuotannon henkilöstölle tiedottamisessa hyödynnetään myös alueen
inforuutuja. Oma henkilöstö tuntee työympäristön ja sen erityisvaatimukset. Mikäli he havaitsevat toimintatapoja, jotka eivät ole turvallisia, he

voivat puuttua turvattomaan toimintaan ja antaa
palautetta kirjaamalla turvallisuushavainnon
Safety Tooliin tai tekemällä ilmoituksen vuoro
työnjohtajalle,” Tommi Nisula sanoo.
Hämeenlinnassa valmistettavat tuotteet kulkevat peittaus
linjan kautta ennen kylmävalssausta ja sen jälkeen tehtävää metallipinnoitusta. Peittauslinjalla teräsnauhan pinta
puhdistetaan hilseestä ja rautaoksidista suolahappo
liuoksella.
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UUSI SAFESTART-ALOITE LANSEERATTU
SSAB AMERICAS -DIVISIOONASSA
SSAB Americas -divisioona aloitti vuonna 2017 uuden
turvallisuuskoulutusohjelman nimeltä SafeStart®. SafeStart-
ohjelman on työpaikoilla eripuolilla maailmaa todettu vähentävän
työtapaturmia 30–70 % ensimmäisten parin vuoden aikana.
SafeStart-ohjelman kehitti inhimillisten virheiden
ennaltaehkäisyn asiantuntija Larry Wilson, ja se perustuu yli 100 000 työntekijältä saatuun palautteeseen.
Perehdytyksen SafeStart-periaatteisiin on saanut jo yli
kaksi miljoonaa ihmistä eripuolilla maailmaa.
SSAB Americas -divisioonan johto valitsi SafeStartin,
koska tiimin mielestä se sopii organisaation kulttuuriin ja mahdollistaa parhaat lyhyen ja pitkän aikavälin
tulokset tapaturmien vähentämisessä.
”Se tuntui soveltuvan meille”, toteaa S
 teve Hansen,
SSAB Americas -divisioonan VP ja Chief Technical
Officer. ”Pyrimme korostamaan t urvallisuuslähtöistä
ajattelua, emme syyttämään ketään väärin
toimimisesta.”
SafeStart on pitkälle kehitetty turvallisuus
tietoisuusohjelma, joka keskittyy tahattomiin
riskeihin. Wilsonin mukaan: ”SafeStart ei estä ketään
tietoisesti ylittämästä nopeusrajoitusta, mutta se
auttaa välttämään STOP-merkin tahattoman noudattamatta jättämisen. Kyse on auttamisesta, ei
syyttämisestä.”

GRI REPORT

SafeStart määrittää tarkkaan, mitä henkilön on
tehtävä välttääkseen tahattomia riskejä.
”SafeStart opettaa, miten välttää ne virheet, joita
ei koskaan haluttaisi tehdä”, sanoo Wilson.
SafeStart tunnistaa neljä tilaa (kiire, turhautuminen, väsymys, itsetyytyväisyys), jotka voivat johtaa
neljään vakavaan virheeseen (katseen harhaileminen, keskittymisen puute, ”tulilinjalle” joutuminen ja tasapainon, pidon/otteen häviäminen). Ne
puolestaan aiheuttavat yli 90 % kaikista vakavista
työtapaturmista.
Yksi SafeStart-ohjelman eduista on, että se kannustaa työntekijöitä jakamaan tietoa myös perheidensä kanssa, jotta turvallisuuslähestymistapaa
ajateltaisiin myös vapaa-ajalla.
”Vaikka SSAB Americas on ottanut isoja edistys
askeleita turvallisuuden suhteen, emme silti ole
tyytyväisiä”, sanoo Hansen. ”Uskomme, että
SafeStart voi auttaa meidät seuraavalle tasolle
tapaturmien estämisessä.”
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VASTUULLISET HANKINNAT
RAUTAMALMI
METALLURGINEN KIVIHIILI

KALKKIKIVI

NORJA

METALLURGINEN KIVIHIILI
RAUTAMALMI

RUOTSI

VENÄJÄ
YHDYSVALLAT

SSAB:lla on noin 20 000 toimittajaa eri puolilla
maailmaa. SSAB:n merkittävimmät ostot
muodostuvat raudan ja teräksen valmistuksessa
tarvittavista raaka-aineista. Toimittajien on
noudatettava SSAB:n omia periaatteita sekä
kansainvälisiä sosiaalisen ja ympäristövastuun
ohjeistuksia pysyäkseen SSAB:n toimittajina.

INJEKTIOHIILI

RANSKA

KIERRÄTYSTERÄS

KALKKIKIVI
METALLURGINEN KIVIHIILI

KALKKIKIVI
RAUTAMALMI

METALLURGINEN KIVIHIILI
RAUTAMALMI

NORJA

RUOTSI

METALLURGINEN KIVIHIILI

VENÄJÄ

AUSTRALIA

Ostot maittain

Ruotsi 31 %
Suomi 15 %
Venäjä 3 %
Yhdysvallat 30 %
Muu Eurooppa 14 %
Muut maat 7 %

TEHOKAS JA VASTUULLINEN
TAVAROIDEN JA PALVELUJEN HANKINTA
SSAB:llä on laaja toimittajaverkosto, johon kuuluu
noin 20 000 aktiivista toimittajaa yli 60 maassa. SSAB ostaa raaka-aineita, tuotteita ja palveluja useimmista maista, joissa sillä on toimintaa.
SSAB ostaa materiaaleja ja palveluita aina raaka-
aineista, kuten kierrätysteräksestä, rautamalmista, hiilestä, seostusaineista ja maaleista, erilaisiin
kaasuihin, kunnossapitopalveluihin ja varaosiin.
SSAB käyttää ulkoisiin hankintoihin yli 40 miljardia Ruotsin kruunua vuosittain. Suurin osa hankinnoista tehdään maista, joissa tärkeimmät tuotantopaikkamme sijaitsevat: 31 % Ruotsista, 15 %
Suomesta ja 30 % Yhdysvalloista.
SSAB solmii sopimussuhteita ainoastaan kilpailukykyisimpien toimittajien kanssa, ja tähän liittyvät strategiat vaihtelevat ostettujen tuotteiden tai palvelujen mukaan. Koska toimitusketju

INJEKTIOHIILI

KALKKIKIVI

RANSKA

on maailmanlaajuinen, on tärkeää arvioida
toimittajariskejä sekä toimittajien kykyä hallita
sosiaalisia ja ympäristöasioita. SSAB:llä kestävä kehitys on olennainen osa hankintatoimintoja
ja toimitusketjun hallintaa. Tiukat laatuvaatimukset ja pitkäaikaiset liikesuhteet mahdollistavat
hankintaorganisaation, jolla on hyvä käsitys toimittajien olosuhteista. Arvioimme toimittajia laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja kestävän kehityksen perusteella.

TÄÄLTÄ SSAB HANKKII RAAKA-AINEENSA
Rautamalmipelletit
Metallurginen
kivihiili
Injektiohiili
Kierrätysteräs
Kalkkikivi
Seostusaineet

Ruotsi ja Venäjä
Australia, Pohjois-Amerikka, Venäjä
Venäjä
Yhdysvallat, Ruotsi, Suomi
Ruotsi, Norja ja Ranska
Brasilia, Venäjä, Kiina,
Etelä-Korea, Chile, Yhdysvallat
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN JA
IHMISOIKEUSKRITEERIEN
HUOMIOIMINEN HANKINNASSA
SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact
-aloitteen, ja sen periaatteita sovelletaan toimittajiin liittyvässä työssä. SSAB:llä on käytössä toimittajien kestävän kehityksen politiikka (Supplier
Sustainability Policy), joka perustuu Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Politiikan tavoitteena on varmistaa, että SSAB toimii sellaisten
toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n kestävän kehityksen arvot.
SSAB tukee yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n periaatteita ja on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Vuonna
2017 SSAB lisäsi hyvän liiketavan periaatteisiinsa sitoumuksen ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin. Toimittajien kestävän kehityksen politiikka sisältää ohjeet kestävään kehitykseen liittyen
(mukaan lukien ihmisoikeudet), joita toimittaji-
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en on noudatettava. Toimittajien kanssa tehtävät sopimukset viittaavat tähän politiikkaan. SSAB
varaa myös oikeuden suorittaa toimittajiinsa kohdistuvia arviointeja tai tarkastuksia. Niillä voidaan
varmistaa, että toimittajien kestävän kehityksen politiikkaa noudatetaan. SSAB voi vaikuttaa
vain rajoitetusti toisen portaan toimittajiin. Tästä syystä SSAB olettaa, että sen suorat toimittajat valvovat, että toisen portaan toimittajat ovat
sitoutuneita ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. Kestävän kehityksen vaatimusten täyttämisen edellyttäminen suorilta toimittajilta edistää
entistä tiukempien kestävän kehityksen vaatimusten kehittymistä ja lisää tietoisuutta kestävästä
kehityksestä.
Kestävään kehitykseen liittyvät riskit eroavat eri
maiden välillä. Vuonna 2018 SSAB aikoo arvioida
ihmisoikeusriskit maissa, joissa toimitusmääriltään suurimmat toimittajat toimivat. Nämä tiedot
ovat tärkeitä, kun toimittajia valitaan vuosittai-
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seen kestävän kehityksen auditointisuunnitelmaan. Toimittajien valinta perustuu toimittajan sosiaali- ja ympäristöriskiprofiilin arviointiin,
jossa otetaan huomioon myös maantieteellinen
sijainti ja tuotekategoria.

GLOBAALI HANKINTANEUVOSTO
SSAB:llä on globaali hankintaneuvosto (Global Procurement Council), jonka johtajana toimii SSAB:n Chief Procurement Officer. Neuvosto
koostuu SSAB:n kunkin d
 ivisioonan sekä yrityksen
tytäryhtiöiden Tibnorin ja Ruukki Constructionin hankintajohtajista. Neuvostoon kuuluu myös
Head of Ethics and Compliance, joka auttaa liiketoimintaetiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvoston tehtävänä on kehittää globaaleja hankintaprosesseja sekä edistää kestävää kehitystä.
Neuvosto keskittyykin vahvasti vastuulliseen
hankintaan. Lisäksi se mittaa ja seuraa tärkeitä
kestävän kehityksen tavoitteita.

Edistymistä mitataan seuraavilla mittareilla:
1. Niiden ostojen osuus, joiden kestävän
kehityksen mukaisuus on arvioitu (luokiteltu/
identifioitu ja itsearviointi suoritettu
2. U
 usien toimittajien osuus, jotka on seulottu
kestävän kehityksen näkökulmasta, mukaan
lukien sosiaaliset kriteerit
3. Toimipaikkavierailujen määrä, sisältäen
toimittajien sosiaalisen ja ympäristöllisen
suoriutumisen
4. Kolmannen osapuolen suorittamien kestävän
kehityksen auditointien määrä

TOIMINTAA SÄÄTELEVÄT ASIAKIRJAT
SSAB:llä on useampia hallinnollisia asiakirjoja,
jotka tukevat vastuullisia hankintoja:
• Hyvän liiketavan periaatteet
• Toimittajien kestävän kehityksen politiikka
(Supplier Sustainability Policy) – perustuu YK:n
Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja sekä
sisältää työolosuhteita, ihmisoikeuksia, työ

Vaatimustenmukaisuusohjelma
SSAB seuraa järjestelmällisesti sitä, miten sen toimittajat vastaavat kestävän kehityksen vaatimuksiin

TOIMITTAJIA KOSKEVA
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
POLITIIKKA

RISKIARVIOINTI

ITSEARVIOINTI

KESTÄVÄN
KEHITYKSEN
LAUSEKE
SOPIMUKSISSA

VUOSITTAINEN
KESTÄVÄN KEHITYKSEN
AUDITOINTI‑
SUUNNITELMA

VIERAILUT JA
AUDITOINNIT
TOIMITTAJIEN
LUONA
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terveyttä ja -turvallisuutta, korruptionvastaista
työtä sekä ympäristöä koskevat asiat
• Hankintakompassi – työntekijöille suunnattu
opas jokapäiväiseen työhön, jonka avulla sisäisten sääntöjen noudattaminen on helpompaa
• Korruptionvastaista työtä koskevat ohjeet, jotka
tarjoavat työntekijöille tietoa siitä, mitä asioita SSAB pitää lahjontana ja asiattomina etuina,
sekä miten työntekijöiden odotetaan käyttäytyvän toimittajia, asiakkaita ja muita liiketoimintakumppaneita kohtaan.

KESKITTYMINEN TOIMITTAJARISKIEN
TUNNISTAMISEEN JA ARVIOINTIIN
SSAB kartoittaa järjestelmällisesti toimittajiinsa liittyvät riskit. Tämä toteutetaan sijoittamalla toimittajat eri riskiluokkiin sen mukaan, missä
maassa ne toimivat. Luokitus perustuu Maplecroftin ihmisoikeusriski -indeksiin ja Transparency Internationalin korruptioindeksiin. Luokittelu
havainnollistaa esimerkiksi ihmisoikeuksiin, työoloihin ja korruptioon liittyviä riskejä. Keskitason
tai korkean riskin ryhmään sijoitettujen tavarantoimittajien on täytettävä itsearviointikysely,
jossa esitetään kysymyksiä esimerkiksi yrityksen
sosiaalisista olosuhteista ja ympäristön huomioimisesta. Epätyydyttävät vastaukset tutkitaan.

Toimittajavierailut ja -arvioinnit
SSAB käy säännöllisesti suurimpien toimittajien luona ympäri maailman, sisältäen korkean

CORPORATE GOVERNANCE REPORT
LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

riskin ryhmään kuuluvat toimittajat. Toimittajavierailuihin ja kolmannen osapuolen auditointeihin valitut toimittajat tunnistetaan vuosittaisessa auditointisuunnitelmassa. Toimittajien valinta
perustuu moniin eri kriteereihin, kuten toimittajan sosiaali- ja ympäristöriskiprofiilin ennakko
arviointiin, jossa otetaan huomioon myös maantieteellinen sijainti ja tuotekategoria.
Vierailuiden aikana hankkijat ja asiantuntijat käyvät tuotantolaitoksissa ja suorittavat toimittajatarkastuksia. SSAB:llä on ohjeet toimittajien
luona tehtävistä tarkastuksista, ja hankintaorganisaatio on saanut koulutusta, jonka avulla se voi
arvioida toimittajan suoriutumisen sosiaalisen ja
ympäristöasioiden suhteen vierailuiden aikana.

HSEQ-klusteri alihankkijoiden
yhteisiä arviointeja varten
SSAB on HSEQ-klusterin (terveys, turvallisuus,
ympäristö ja laatu) jäsen. Klusteri huolehtii alihankkijoiden yhteisistä arvioinneista. Kolmas osapuoli arvioi tämän klusterin kautta suuren osan
SSAB:n alihankkijoista, jotka työskentelevät
SSAB:n toimipaikoissa.

Raaka-aineiden louhimisen
vaikutukset kestävään kehitykseen
SSAB hankkii rautamalmipellettejä, metallurgista
kivihiiltä ja injektiokivihiiltä monista eri kaivoksista ympäri maailman. Kaivostoiminnan laatu voi
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Riskiluokitukseen perustuva lähestymistapa

ALHAINEN RISKI

KESKITASON RISKI

• Kestävän kehityksen lauseke sopimuksissa*

• Kestävän kehityksen lauseke sopimuksissa*
• Itsearvioinnin kyselylomake

• Kestävän kehityksen lauseke sopimuksissa*
• Itsearvioinnin kyselylomake
KORKEA RISKI

• Toimipaikkavierailu ja kolmannen osapuolen suorittamat
kestävän kehityksen auditoinnit (valitaan vuosisuunnitelmassa,
riskiluokitukseen perustuva lähestymistapa)

* Lauseke viittaa SSAB:n toimittajia koskevaan kestävän kehityksen politiikkaan.

vaikuttaa kestävään kehitykseen ja mahdollisesti tuo mukanaan ihmisoikeusriskejä. Kaivostoiminta edellyttää maaperän ja vesistöjen käyttöä.
Kaivostoiminnalla voi olla negatiivisia vaikutuksia, jos sitä ei hallita kunnolla ja se voi vaikuttaa
kaivoksen lähistöllä asuviin ihmisiin. Osa kaivostoiminnasta sisältää vaarallisia kemikaaleja, jot-

ka väärin käsiteltyinä saattavat aiheuttaa riskejä
työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle tai
saastuttaa vesistöjä. SSAB lisää näiden asioiden huomioonottamista, jotta kaivostoimintaan
mahdollisesti liittyvät ihmisoikeusriskit voidaan
ymmärtää paremmin.
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TOIMENPITEET NYKYAIKAISEN ORJUUDEN
(MODERN SLAVERY) VASTUSTAMISEKSI
SSAB on allekirjoittanut YK:n Global Compact
-aloitteen ja tukee sen kymmentä periaatetta. Periaatteet ovat luonnollinen osa SSAB:n liiketoimintaa, ja ne näkyvät hyvän liiketavan ohjeissa sekä
SSAB:n toimittajille tarkoitetussa kestävän kehityksen politiikassa. SSAB tukee myös yritystoimintaa
ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja. SSAB
on sitoutunut ylläpitämään ja parantamaan järjestelmiä ja prosesseja, joiden avulla voidaan ehkäistä ihmisoikeusrikkomuksia, jotka liittyvät yrityksen
omaan toimintaan ja toimitusketjuun. SSAB on tehnyt monia toimenpiteitä varmistaakseen sen, että
yrityksen toimitusketjussa ei esiinny lapsityövoimaa,
pakkotyövoimaa, orjuutta ja ihmiskauppaa. Nämä
toimenpiteet sisältävät toimittajille tarkoitetut kestävän kehityksen periaatteet, kestävän kehityksen riskiarviot, toimittajavierailut ja auditoinnit sekä
työntekijöiden koulutukset.

SSAB:N TERÄKSESSÄ EI
KONFLIKTIMINERAALEJA
”Kehitämme jatkuvasti menetelmiä, joilla arvioimme
toimittajiamme. Näin varmistamme, että teemme yhteis
työtä sellaisten toimittajien kanssa, jotka jakavat SSAB:n
arvot. Toimittajia koskeva kestävän kehityksen politiikkamme
on hyvä perusta, joka määrittelee selkeästi odotuksemme
toimittajien sosiaalista ja ympäristövastuuta kohtaan.”
CAROLINA ÅKERBLOM | PROJECT MANAGER, SOURCING DEVELOPMENT

SSAB ei käytä konfliktimineraaleja (kulta, tina,
volframi ja tantaali) ja esittää pyynnöstä asiakkaille sertifioinnin, jossa tämä vahvistetaan.1)
1)

Konfliktimineraalit-termiä käytetään sellaisilta alueilta louhistuista mineraaleista, joilla on laajoja sisäisiä selkkauksia
ja joilla mineraalien louhinta saattaa edesauttaa konfliktin
jatkumista ja ihmisoikeuksien loukkaamista tai toimia niiden
rahoituslähteenä.
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VUOSI 2017 LYHYESTI
• SSAB:llä on 20 000 aktiivista
toimittajaa yli 60 maassa
• SSAB:n osti tuotteita, materiaaleja ja
palveluita noin 42,6 (40,8) miljardin
Ruotsin kruunun arvosta
• 80 % kokonaisostoista arvioitiin kestävän kehityksen mukaisesti (luokiteltu/
tunnistettu kestävän kehityksen riskien
mukaisesti ja itsearviointi suoritettu)
• 40 toimittajavierailua, sisältäen toimittajien sosiaalisen ja ympäristöllisen
suoriutumisen arvioinnin. Muutama
vierailu osoitti vähäisiä poikkeamia,
jotka liittyivät lähinnä terveyteen ja
turvallisuuteen sekä työoloihin
• 2 kolmannen osapuolen suorittamaa
kestävän kehityksen auditointia
• 12 alihankkijoiden HSEQ-arviointia
suoritettiin Ruotsissa ja Suomessa. Arvioinnit osoittivat poikkeamia,
jotka liittyivät pääosin huonoon jäte
huoltoon, turvallisuusindikaattoreiden
puuttumiseen ja puutteelliseen
järjestelmään havaittujen
riskien käsittelemiseksi
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SSAB YHTEISÖSSÄ

SSAB:lla on toimipaikoissaan merkittävä merkittävä rooli alueen
työnantajana, veronmaksajana, paikallisten tavaroiden ja
palvelujen ostajana sekä paikallisyhteisöjen tukijana. SSAB:n
panostus paikallisyhteisöjen hyvinvointiin on olennainen osa sen
liiketoimintatapaa.
AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN
PAIKALLISYHTEISÖJEN TOIMINTAAN
SSAB pyrkii kehittämään ja säilyttämään hyvät
suhteet yhteiskunnan eri sidosryhmien kanssa
ja osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisöjen toimintaan toimipaikoillaan. SSAB:n tapa toimia eri
paikallisyhteisöjen kanssa on määritelty toimipaikkatasolla. Oman henkilökunnan lisäksi SSAB
on tuotantopaikkakunnilla vuorovaikutuksessa poliitikkojen, valvovien elinten, median sekä
tuotantolaitosten lähellä asuvien ihmisten kanssa.
SSAB on myös tärkeä yhteistyökumppani paikallisille oppilaitoksille ja tutkimuslaitoksille. SSAB
tarjoaa korkeakouluopiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä projekteja opinnäytetöitä varten. SSAB tekee myös yhteistyötä paikallisten
ympäristölainsäädännön valvontaviranomaisten kanssa toimipaikkakohtaisissa kysymyksissä.
Sen lisäksi, SSAB tekee yhteistyötä kaupunkien
ja yhdistysten kanssa pystyäkseen valvomaan ympäristön laatua, kuten ilmanlaatua ja
vesistöjen kuntoa.

SSAB:n tehtailla käy joka vuosi paljon vieraili
joita lähiyhteisöistä, kuten koululaisia, opiskelijoita, asiakkaita, alihankkijoita sekä tarkastajia ja
valvontaviranomaisia.

PAIKALLISEN TOIMINNAN TUKENA
SUOMESSA JA RUOTSISSA

SSAB luo taloudellista arvoa, joka jaetaan yhteiskunnan eri sidosryhmille; yhtiön osakkeenomistajille, rahoittajille, toimittajille, työntekijöille,
julkiselle sektorille verojen kautta sekä paikallisyhteisöille sponsoroinnin ja lahjoitusten kautta.
Yhtiöön jätetty taloudellinen arvo investoidaan
uudelleen strategisina ja ylläpitoinvestointeina, tutkimus- ja kehitysinvestointeina sekä muina investointeina, joilla kehitetään SSAB:n kykyä
luoda arvoa.

Taloudellisen lisäarvon
jakautuminen eri sidosryhmille

SSAB osallistuu yhteisöjen toimintaan toimi
paikoillaan Suomessa ja Ruotsissa mahdollistamalla monenlaisia vapaa-ajan aktiviteetteja,
joihin voivat osallistua SSAB:n työntekijät, näiden
perheet ja myös muut paikallisyhteisön asukkaat. Esimerkkejä tästä ovat paikallisten urheilu
järjestöjen sponsorointi ja osaamisen vaihto
oppilaitosten kanssa. SSAB tukee myös järjestöjä
– ensisijaisesti urheiluun ja kulttuuriin liittyviä –
joiden toiminnassa työntekijät ovat mukana
Toimittajat 74 %

SSAB AMERICAS ON VAHVASTI
SITOUTUNUT PAIKALLISYHTEISÖIHIN
SSAB Americas -divisioonalla on pitkät perinteet
paikallisyhteisöihin sitoutumisessa. Tätä toteutetaan paitsi taloudellisin panoksin, myös osallistu-

Henkilöstö 13 %
Osakkeenomistajat ja rahoittajat 2 %
Julkinen sektori 3 %
Yhtiöön jätetty jakamaton lisäarvo 9 %
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malla erilaisiin aloitteisiin tai tukemalla erilaisia
projekteja. Yksi suurimmista SSAB:n tukemista
järjestöistä on hyväntekeväisyysjärjestö United
Way, joka tukee hädänalaisia lahjoituksin sekä
koulutuksen ja vapaaehtoistyön kautta. Yritys
antaa oman lahjoituksensa työntekijöiden tekemien panostusten mukaisesti. Toinen esimerkki
on SSAB:n Foundation for Education -koulutussäätiö. Se on hyväntekeväisyysohjelma, jonka kautta SSAB lahjoittaa joka vuosi vähintään
100 000 Yhdysvaltain dollaria Alabaman kouluille. Kerätyt varat saadaan kierrättämällä jäterenkaita, joita käytetään raaka-aineena terästuotannossa Mobilessa. Lisäksi Mobilen työntekijät
ja paikalliset kumppanit yhdistävät joka vuosi
voimansa Fill the Bus -ohjelmassa, jonka kautta kerätään lahjoituksia koulutarvikkeisiin alueen
vähäosaisille lapsille. SSAB:n Montpelierin (Iowa)
työntekijät sponsoroivat ja tukevat Make-a-Wish
-säätiötä, joka pyrkii toteuttamaan sairaiden
lasten unelmia. Montpelierin yksikkö tukee myös
Community Foundation of Greater Muscatine
-säätiötä, joka puolestaan tukee alueen pienempiä järjestöjä ja hyväntekeväisyysprojekteja.

LIIKETOIMINNAT

GRI REPORT

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

LAHJOITUKSET
SOS-LAPSIKYLÄT-JÄRJESTÖLLE
SSAB on tehnyt vuodesta 2012 yhteistyötä
SOS-Lapsikylät -järjestön kanssa tukien erilaisia
hyväntekeväisyyshankkeita. Vuonna 2017 SSAB
teki jälleen lahjoituksen järjestölle, mikä oli
samalla myös yhtiön joululahja työntekijöilleen.
Lahjoituksella tuetaan perhekeskusta Brovaryssa Kiovan lähellä. Tuki jaetaan keskuksessa
perheille heidän tarpeidensa mukaan ja tavoitteena on, että lapset saavat elää turvallisessa
ympäristössä.

SSAB LAHJOITTI 25 000 EUROA LASTEN
JA NUORTEN HYVÄKSI
SSAB osallistui Suomi100 -juhlavuoteen
lahjoittamalla toimipaikkakunnillaan yhteensä 25 000 euroa lasten ja nuorten h
 yväksi
tehtävälle työlle. Yhtiön henkilöstö valitsi
tuen saajat, joiden joukossa oli useita hyvän
tekeväisyysjärjestöjä SSAB:n tuotantopaikkakunnilta Suomessa. Tukea saivat mm. nuorten
päihde- ja kriisityö, vähävaraiset perheet sekä
lasten ja nuorten harrastus ja vapaa-ajan toiminta. Lisäksi S
 SAB:n työntekijöitä kannustettiin
osallistumaan vapaaehtoistyöhön äänestykset
voittaneissa kohteissa.
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KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA

SWEDISH STEEL PRIZE

Swedish Steel Prize on terästeollisuudessa toimiville yrityksille,
organisaatioille ja henkilöille tarkoitettu kansainvälinen palkinto.
Vuodesta 1999 jaettu palkinto antaa tunnustusta erikoislujien
terästen mahdollisuuksia hyödyntävien menetelmien ja
tuotteiden kehittäjille.
Riippumaton ammattilaisista koostuva tuomaristo arvioi ehdotukset ja huomioi niiden käytettävyyden, tuottavuuden, ympäristölliset
edut, suorituskyvyn, innovaation ja luovuuden.
Ehdokkuuden tuoman medianäkyvyyden lisäksi voittaja saa Jörg Jeschken suunnitteleman
pienoisveistoksen ja 100 000 Ruotsin kruunun
palkinnon, jonka voittaja lahjoittaa haluamaansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Vuonna 2017
palkinnon voitti Kiruna Wagon Helix Dumper
-kaivosvaunujärjestelmällään.
Swedish Steel Prize sisältää myös palkintogaalan,
joka on täynnä osaamista ja inspiraatiota ja joka
tarjoaa mahdollisuuden tavata teräksen parissa
työskenteleviä ihmisiä monilta eri aloilta.

GRI REPORT

UNIVERSITY STEEL PRIZE
Swedish Steel Prizen pikkusisar on nimeltään
University Steel Prize. Se on teräspalkinto, joka
haastaa insinööriopiskelijat eri puolilla m
 aailmaa
keksimään innovatiivisia tapoja käyttää erikoislujaa terästä. Voittamisen mukanaan t uoman
kunnian ja 20 000 Ruotsin kruunun p
 alkinnon
lisäksi voittaja kutsutaan Swedish Steel Prize
-tapahtumaan esittelemään ratkaisunsa päälavalla. Vuonna 2017 voittaja oli JU Solar Team
Solveig-aurinkoenergia-autollaan.
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