
 

MEILLÄ ON  

EETTISET PERIAATTEET 

Asiakkailleen Kirjavälitys haluaa olla 

vastuullinen, luotettava kumppani ja 

työntekijöille vastuunsa kantava työnantaja. 

Kirjavälityksen arvoiksi on kiteytetty 

avoimuus, aktiivisuus ja ammattitaito – ne 

muodostavat yrityksemme ytimen. 

Avaamme tässä eettisiä periaatteitamme. 

Löydät ne kotisivuiltamme: 

www.kirjavalitys.fi/yritys/  

 VASTUU YHTEISKUNNALLE 
Kirja-alan vastuullisena toimijana 

Kirjavälityksellä on rooli suomalaisen 

lukutaidon, oppimisen ja sivistyksen edistäjänä, 

ja haluamme omilla ratkaisuillamme olla 

viemässä näitä arvoja eteenpäin. Lupaamme 

tarjota laadukasta ja eettisesti tuotettua 

logistiikkaa, hankintaa ja digitaalista palvelua 

parhaan kykymme mukaan.  

Laatujärjestelmämme on ISO 9001-sertifioitu. 

Vuonna 2019 Kirjavälitys täytti 100 vuotta. 

Julkaisimme juhlakirjan ja lyhytfilmin, ja 

pyysimme lahjoituksia Lastenkirjainstituutin 

Lukemo-lastenkirjaportaalin rahoitukseen. 

Lukemon avulla edistetään lasten ja nuorten 

lukemista myös tulevaisuudessa: 

www.lukemo.fi 

 

  

 

 

 

 

 

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ 

Toimitamme asiakkaillemme tuotteet 

ympäristöä mahdollisimman vähän 

kuormittaen keskitettyjen ostojen ja 

toimitusten sekä sähköisten  

palvelujemme avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pyrimme materiaalien mahdollisimman 

tehokkaaseen kierrättämiseen ja 

hukkamateriaalin vähentämiseen. Edistämme 

digitaalisten asiointipalveluiden käyttöä ja 

sähköisten sisältöjen kaupankäyntiä.  

 

Kirjavälityksellä on vuosittain päivitettävä ja 

seurattava ympäristöohjelma, johon 

sisältyvillä hankkeilla pyrimme vähentämään 

ympäristökuormitusta. Tarkastelemme myös 

yhteistyökumppaneidemme ympäristölaatua. 

Kirjavälityksen ympäristöjohtamisen 

järjestelmä on ISO 14001-sertifioitu. 

  

http://www.kirjavalitys.fi/yritys/
https://www.kirjavalitys.fi/yritys/kv100/
http://www.lukemo.fi/


 

TALOUDELLINEN 

VASTUU 

Investoimme vuosittain tulevaisuuden 

ratkaisujen kehittämiseen.  

Kirjavälityksen omavaraisuusaste on hyvä. 

Luottoluokituksemme on  

paras mahdollinen, AAA. 

Kirjavälitys kantaa vastuun taloudellisesta 

menestymisestään, joka takaa jatkuvuuden 

niin työpaikkojen, asiakkaiden kuin 

kumppanienkin suuntaan. 

Kirjavälitys on sitoutunut ekologisiin, 

sosiaalisiin ja hyvän liiketoimintatavan 

mukaisiin periaatteisiin ja vaatii niihin 

sitoutumista myös 

liiketoimintakumppaneiltaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTUU 

TYÖNTEKIJÖISTÄMME  
Henkilöstöllämme on paljon 

vaikutusmahdollisuuksia: yhteistyö- ja 

työsuojelutoimikunta, sisäiset vuosittaiset 

auditoinnit, aloitteet ja henkilöstökyselyt. 

 

Vuonna 2018 lähes 40 henkilöä suoritti 

tutkinnon tai muun ulkoisen koulutuksen 

työnsä ohessa. Teemme koulutusyhteistyötä 

mm. Rastor-instituutin kanssa – 2020 

kymmenen henkilöä eri tiimeistä tekee 

tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. 

 Järjestämme säännöllisesti ensiapu- ja 

turvallisuuskoulutuksia. 

Meillä on päivitetty tasa-arvosuunnitelma ja 

työhyvinvointitapahtumia. 

Kirjavälitys tarjoaa liikuntamahdollisuuksia ja 

erinomaisen työterveyshuollon. 

Viimeisimmässä henkilöstökyselyssämme yli 

75 %  meistä antoi vastauksensa liittyen mm. 

arvoihin ja tavoitteisiin, tiedonkulkuun, 

ilmapiiriin, omaan työhön ja työhyvinvointiin 

sekä työsuojeluun ja laatuun liittyen. 

Henkilöstökyselyn kokonaisindeksi nousi 

4,6:sta 4,8:aan (1-6). Positiivinen kehitys 

näkyi kaikissa kyselyn osa-alueissa. 

 

Kirjavälityksen työturvallisuus- ja 

työterveysjärjestelmä on  

OHSAS 18001-sertifioitu. 

 

  

VASTUU REHELLISESTÄ 

LIIKETOIMINNASTA 

Tietoturvastamme meillä on  

ISO/IEC 27001 -sertifiointi. 

Arvoistamme aktiivisuutta toteutamme mm. 

kehittämällä kirja-alan palveluja. 

Ammattitaitomme näkyy siinä, että olemme 

logistiikan ammattilaisia ja tunnemme kirja-

alan erityispiirteet. Huolehdimme 

henkilöstömme ammattitaidon  

jatkuvasta kehittämisestä.   

Avoimuus tarkoittaa mm. sitä, että 

Kirjavälitys on sitoutunut kohtelemaan 

asiakkaitaan luottamuksellisesti ja 

tasapuolisesti, ketään syrjimättä tai 

suosimatta. Sisäiset prosessimme ja 

käytäntömme tukevat tätä periaatetta 

jokaisena työpäivänä. 

 


