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KLINGER FINLAND 
YRITYKSENÄ

KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan 
maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan 
toimintavarmuuttaan kehittämällä yhdessä kokonaisvaltaisia 
ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla he saavuttavat 
tavoitteensa. Laadukkaat tuotteet, johtava asiantuntemus 
ja joustava asiakaspalvelu ovat toimintamme perusta. 
Liiketoimintaa on harjoitettu jo vuodesta 1940 lähtien. Tänä 
päivänä yritys työllistää n. 100 henkilöä. Toimisto-, tuotanto- ja 
varastotilamme sijaitsevat Kirkkonummen Masalassa

Yrityksen suurimmaksi osa-alueeksi muodostunut venttiili- ja 
tiivistetukkukauppa toi mukanaan KLINGER-konsernin, joka 
tuli osaomistajaksi vuonna 1980 ja omistaa yrityksen nykyään 
sataprosenttisesti. KLINGER perustettiin vuonna 1886 ja se 
on siitä lähtien aina ollut itsenäinen perheomisteinen yritys. 
Tänä päivänä KLINGER on itsenäisten yritysten verkosto, joka 
toimii maailmanlaajuisessa yhteistyössä tarjoten nykyaikaisia 
ja laadukkaita teollisia ratkaisuja asiakkailleen. KLINGER-
konserni antaa vahvan kansainvälisen asiantuntemuksen ja 
toimintataustan yritykselle.

KLINGER Finland Oy:n tuotevalikoima 
kattaa:

 » Teollisuusventtiilit ja niiden  
oheistuotteet, venttiilikokoonpanot,  
automaatiokomponentit, valvonta-
kamerat, mittalaitteet sekä tekniset 
palvelut

 » Tuotemerkintään ja pakkausalaan 
liittyvät merkintälaitteet ja niiden 
kulutustarvikkeet sekä tekniset 
palvelut ja palvelusopimukset

 » Teollisuustiivisteet, tiivistemateriaalit, 
hitsaussuojakankaat ja leikkaamo-
palvelut sekä tekniset palvelut
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KLINGER Finland on vastuunsa tunteva toimija. 
Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen vastuun, 
ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun, jotka kaikki 
perustuvat yrityksessä kestävän kehityksen periaatteille. 
Osoituksena vastuullisesta yritystoiminnasta KLINGER 
Finland Oy:llä on sertifioitu toiminnanohjausjärjestelmä, 
joka pohjautuu ISO9001 Laadunhallinta-, ISO14001 
Ympäristöjärjestelmät- sekä ISO45001 Työterveys ja 
turvallisuus -standardeihin. Yrityksen johto on sitoutunut 
toiminnanohjausjärjestelmään ja se on perehdytetty myös 
koko henkilökunnalle. Yrityksen ympäristöjärjestelmän 
täydentävänä elementtinä on Motivan kanssa tehtävä 
Energiatehokkuussopimukset -yhteistyö, jonka 
päämääriä yritys on myös sitoutunut noudattamaan.

POLITIIKAT 
& TAVOITTEET

Laatu muodostuu yrityksen perusarvoista.

Yritys on asettanut laatutavoitteita neljästä eri 
näkökulmasta: asiakas, talous, prosessit ja henkilöstö. 
Laatutavoitteet sisältyvät yrityksen tasapainotettuun 
mittaristoon (BSC).

LAATU » ISO9001 Laatu muodostuu yrityksen perusarvoista:

 » Huolehdimme asiakkaistamme ja  
toisistamme

 » Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä 
• 
 » Jatkuva parantaminen



KLINGER Finland tiedostaa liiketoimintansa ympäristö-
vaikutukset ja pyrkii sopeuttamaan toimintansa kestävän 
kehityksen mukaiseksi sekä ennaltaehkäisemään toimin-
tansa haittavaikutuksia. Parannamme jatkuvasti ympäristö-
järjestelmiämme ottaen huomioon asiakkaidemme tarpeet. 
Kannustamme henkilöstöämme tekemään työnsä siten, 
että jokainen kantaa vastuunsa ympäristöstä ja kehittää 
organisaationsa ympäristövastuuta mm. tiedotuksen ja 
koulutuksen avulla.

Ympäristövastuullista toimintaa tuetaan ja siihen kan-
nustetaan. KLINGER Finland noudattaa voimassa olevaa 
ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökump-
paneiltaan.

YMPÄRISTÖ » ISO14001

KLINGER Finland tuntee omassa toiminnassaan 
olevat TTT-riskit. TTT-järjestelmällä varmistetaan, että 
toimintamme ohjeistuksessa otetaan huomioon kaikki 
olosuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa 
niin yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden kuin 
myös muiden työntekijöiden, vierailijoiden tai kenen 
tahansa muun henkilön terveyteen tai turvallisuuteen 
toimipaikassamme.

Panostamme työkyvyn ylläpitoon ennakoivalla työtervey-
denhuollolla ja minimoimalla työympäristön vaaratekijät. 
Olemme sitoutuneet vammojen ja terveyden heikenty-
misen ehkäisemiseen sekä TTT-toiminnan ja -hallinnan 
jatkuvaan parantamiseen. KLINGER Finland noudattaa 
voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tiedottaa TTT-vel-
voitteista henkilökunnalleen ja vaatii tätä myös yhteistyö-
kumppaneiltaan.

TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS 
» ISO45001

Ympäristötavoitteemme ovat:

 » vähentää energian (sähkö, vesi, lämpö, 
polttoaineet) kulutusta

 » parantaa kierrätystä ja vähentää 
kaatopaikoille kulkevan jätteen 
määrää

 » ottaa huomioon ympäristönäkökohdat 
hankinnoissa ja investoinneissa (esim. 
autot ja niiden päästörajoitteet)

 » suosia julkista liikennettä työmatkoilla 
ja työmatkaliikenteessä

 » keskittää ja valita kuljetusliikkeiksi 
ympäristönäkökohtiin sitoutuneita 
yrityksiä

 » lisätä henkilöstön ja yhteistyö-
kumppaneiden ympäristötietoisuutta

 » valita tuotevalikoimaan kestävän 
kehityksen mukaisia tuotteita

TTT-tavoitteemme ovat:

 » turvallinen työympäristö yrityksen 
työntekijöille

 » tyytyväinen, hyvinvoiva, huomioon-
ottava ja huolehtiva henkilökunta

 » asianmukaiset työolosuhteet yrityk-
sessä asioiville ja työtä tekeville ulko-
puolisille tahoille

 » yrityksen työntekijöiden osallistumi-
sen ja yhteistoiminnan kehittäminen

 » yrityksen TTT-asioiden jatkuvan 
parantamisen seuranta, ylläpito ja 
muutosten hallinta
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KLINGER FINLANDIN 
TOIMINTATAPA

KLINGER Finland Oy edustaa suomalaista yrityskulttuuria 
kansainvälisessä ympäristössä. Visiomme on olla toimialamme 
arvostetuin kumppani lähellä ja kaukana. Keskeisenä 
askeleena tätä tavoitetta kohden on ollut toimintajärjestelmän 
rakentaminen, joka kattaa laatu-, ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuun näkökulmat.

Lisäarvon tuottaminen asiakkaille on keskeisessä osassa 
toiminnassamme. KLINGER-tuotteiden ohella edustamme 
kansainvälisesti tunnettujen valmistajien tuotemerkkejä. 

KLINGER Finlandin toiminta on jaettu 
neljään pääprosessiin: 

 » myynti
 » osto
 » tuotanto 
 » varasto 

Nämä on kuvattu tarkemmin erillisissä 
prosessikuvauksissa, joissa on otettu 
huomioon laatu-, ympäristö- ja TTT-
järjestelmien vaatimukset



HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

TALOUS, HR, ICT, 

MARCOM JA KIINTEISTÖ
OSTOTOIMINNOT

LAADUN HALLINTA JA 
TOIMINNAN OHJAUS

VARASTOTOIMINNOT

MYYNTI JA TEKNISET PALVELUT

MYYNTI

TEOLLISUUSVENTTIILIT, ELEKTRONIIKKA JA 
OHEISTUOTTEET

MYYNNIN TUKI

TEOLLISUUSTIIVISTEET JA OHEISTUOTTEET TUOTEMERKINTÄ

TEKNISET PALVELUT

MYYNTI

MYYNNIN TUKI

TEKNISET PALVELUT

MYYNTI

MYYNNIN TUKI

TEKNISET PALVELUT

ORGANISAATIO 
& RESURSSIT

Palveluksessa olevan 
henkilöstön osaamista 
kehitetään ja ylläpide-
tään säännöllisillä koulu-
tuksilla. Henkilöstön 
koulutustarpeet kar-
toitetaan vuosittain 
kehityskeskusteluissa ja 
koulutussuunnitelmassa.

Pätevyysvaatimusten määrittelyllä var-
mistetaan yrityksen toiminnan harjoitta-
miseksi vaadittu henkilöstön osaaminen 
huomioiden laadulliset, ympäristölliset ja 
TTT-näkökohdat ja niiden vaatimukset.
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TOIMINNAN-
OHJAUKSEN 
PERIAATTEET
KLINGER Finland Oy:n johto sitoutuu toimintajärjestelmän toteuttamiseen, kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden jatkuvaan 
parantamiseen yhteistyössä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

KLINGER Finland Oy pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että asetetut laatu-, ympäristö- ja TTT-tavoitteet täyttyvät 
sidosryhmien vaatimusten edellyttämällä tasolla (ml. lainsäädäntö). Asiakaskohtaiset erityistarpeet laatu-, ympäristö- ja TTT- 
asioissa pyritään määrittämään kaupan luonteen mukaan kauppakohtaisesti.

Asiakastyytyväisyyden seurantaan saadaan palautetta asiakaskäynneillä, asiakaskontaktoinnista, huomautuksista, 
reklamaatioista ja asiakastyytyväisyysmittauksista sekä toimialaraporteista. 

Saatu palaute rekisteröidään tietojärjestelmiimme. Palaute käsitellään sisäisesti joko erillisissä reklamaatiopalavereissa, 
myyntipalavereissa tai asianomaisten kesken, ja sen pohjalta kehitetään toimintaa sekä laaditaan korjaavia toimenpiteitä.

Yrityksen johtoryhmä:

 » ottaa vastuun toimintajärjestelmän toiminnasta ja tehokkuudesta sekä 
edistää jatkuvaa parantamista

 » määrittelee laatu-, ympäristö- sekä TTT-politiikat ja tavoitteet, jotka ovat 
linjassa yrityksen strategian kanssa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista

 » varmistaa, että politiikoista tiedotetaan, ja että ne ymmärretään ja jalkau-
tetaan

 » kannustaa prosessilähtöiseen ajatteluun

 » tukee esimiehiä osoittamaan johtajuuttaan omilla vastuualueillaan

 » varmistaa, että liiketoiminta-, ympäristö- ja TTT-riskit ja -mahdollisuudet on 
kartoitettu, ja että niiden arviointi ja hallintatoimenpiteet on määritelty

 » varmistaa seurannan, mittauksen ja arvioinnin

 » suorittaa tarvittavat katselmukset
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